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Advokat Birger Svensson
v/advokatfullmektig Ingvild Onshuus
Kagen



Etter begjrering fra Sandsvrer sparebank avholdt namsmaooen pa Kongsberg den 15.
desember 2008 utleggsforretning mot Bj0m Vidar Haugen. Namsmannen besluttet utlegg i
ideell halvpart av bolig gnr. 55 bnr. 21, en motorvogn, samt utleggstrekk i 1000.

Den 2. januar 2009 paklaget Haugen vi prosessfullmektig Regina AS vi Stig Atle Mathisen
namsmannens beslutningen om utlegg. Namsmannen fastholdt sin beslutning. Klagen ble
sammen med namsmannens uttalelse oversendt Kongsberg tingrett den 8. januar 2009.

I brev til retten av 9. januar 2009 bad Sandsvrer sparebanks prosessfullmektig,
advokatfullmektig Ingvild Onshuus Kagen, retten i forbindelse med behandlingen av
klagen "vurdere hvorvidt Regina AS vi Stig Atle Mathisen oppfyller vilkarene for a opptre
som prosessfullmektigjf tvangsfullbyrdelsesloven §5-1 og tvisteloven §3-3. "

"Retten iakttar at De opptrer som "Prosessfullmektig" med tittelen "Forretningsjurist".
Retten vii vurdere om De har anledning til a opptre som prosessfullmektig i nll!rvll!rende
sale. "

"Dersom retten kommer til at De ikke oppfyller vilkarene til prosessdyktighet, vii klagen
bli avvist om ikke Bjern Vidar Haugen, enten selv eller ved prosessfullmektig, klager innen
lovens frist. "

I svar til retten datert 16. januar 2009 opplyser Regina AS vi Stig Atle Mathisen at han
"bistar Bjf?JrnVidar Haug,jftvistemalsloven §§46 og 6-7 e)".

"En ter minne retten om at det ikke er noe absolutt krav om at det kun er advokater som
kan opptre som prosessfullmektig i den her type saker.

Undertegnede er kjent med at motparten av en eller annen grunn f?Jnskermeg.ffernetfra
sakskomplekset.

Dette er det ikke anledning tif sa lenge Haugen er inneforstatt med at undertegnede ikke
har avlagt fullt juridikum, men kun studert praktisk forretningsjuss pa hf?Jyskolemed
avgangskarakteren A.



Ved bruk av titte/en forretningsjurist synes jeg den er mest dekkende bade innenfor det jeg
har utdanne/se i og det vii ikke skape noen form for misforstae/ser nar det gje/der de
saksomrader jeg har utdannelse i.

Det skat ogsa papekes at undertegnede er med/em av Norges Juristforbund, avd NJ.
Motparten ber na konsentrere seg om selve sakskomp/ekset og ikke hvilke personer som
bistar motparten. "

Det er vedlagt en fullmakt fra Bjem Vidar Haugen til Regina AS, med generelt fritak for
taushetsplikt og pategning om at den gjelder ved "rettstvister ... ihht tvistema/sloven §46".
Det er ogsa vedlagt en attest datert 1. november 2008 fra advokat Tom S. B. Plunnecke
hvor det blant annet fremkommer at Mathisen har "utvik/et en unik forstae/se for det
norske rettssystem" under sitt virke som "advokatmedhjelper/ - konsu/ent" ved den nevnte
advokats kontor i perioden 1. april 2001 til 31. oktober 2003.

Adgang til a opptre som prosessfullmektig for tingretten:
Nrervrerende sak gjelder klage til tingretten over utlegg, og felger reglene i
tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992. Kapittel 5 har alminnelige regler om
saksbehandlingen og kapitte16 gjelder saksbehandlingen for tingretten. Av § 5-1 felger det
at:

"§3-3. Hvem som kan vrere prosessfullmektig
(1) Advokater kan vrere prosessfullmektig i saker som behand/es etter denne /ov.
Ved muntligforhandlingfor Hayesterett kan likeve/ bare brukes en advokat med
rett tit a fare saker for Heyesterett.
(2) En autorisert advokatfullmektig kan opptre som advokat etter denne /ov nar
ikke annet fe/ger av domstolloven §223 ferste ledd.
(3) En av partens nrermeste kan vrere prosessfullmektig, unntattfor Heyesterett
eller nar retten titbakeviser vedkommende som uskikket. Har tvisten tilknytning
tit nreringsvirksomhet, gje/der det samme for ansatte og andre personer knyttet
tit denne delen av virksomheten.
(4) Retten kan tillate at en annen skikket myndig person opptrer som
prosessfullmektig. Personer som driver ervervsmessig eller stadig
rettshje/pvirksomhet, kan bare vrere prosessfullmektig hvis de oppfyller vitkarene
i domstolloven §218.

(5) Utenlandsk advokat kan vrere prosessfullmektig nar retten etter sakens art og
forholdene ellers finner det ubetenkelig.



(6) Kongen fastsetter ved forskrift i hvilken utstrekning og pa hvilke vilMr
advokater hjemmeherende i andre E0S-stater har rett til a opptre som
prosessfu/lmektig. "

Det eneste aktuelle alternativet er § 3-3 (4); hvor det fremgar at retten for den enkelte sak
kan till ate at en skikket person kan opptre som prosessfullmektig.

I § 3-3 (4) annet punktum, nevner tvisteloven srerskilt at "personer som driver
ervervsmessig e/ler stadig rettshjelpvirksomhet" ma fylle vilkarene i domstolloven § 218
for a kunne fa tillatelse til a opptre som prosessfullmektig.

Under tvangsfullbyrdelse felger det av tvangsfullbyrdelsesloven § 5-1 og § 6-2 at foruten
den som kan opptre i medhold av tvisteloven kap. 3, kan "den som har rett til a drive
rettshjelpsvirksomhet etter domsto/loven §218 annet ledd nr. 1 til3, vrere
prosessfullmektig under tvangsfullbyrdelse i rettshjelpsoppdrag som vedkommende har for
parten. "

"§ 218. Den som vil uteve rettshjelpvirksomhet, ma ha bevilling som advokat
etter §220. Med rettshjelpvirksomhet menes ervervsmessig e/ler stadig yting av
rettshjelp.

Fra bestemmelsen iferste ledd ferste punktum gjelder felgende unntak:
1. Den som har juridisk embetseksamen, men ikke har advokatbevilling, kan yte

rettshjelp.

2. Den som har bevilling som statsautorisert revisor eller er registrert som revisor, kan
bista med utferdigelse av selvangivelser, nreringsoppgaver, skatteklager og andre
henvendelser tit skattemyndighetene.

3. Den som har tilfredsstillende utdannelse innen spesie/le rettsomrader kan av
Tilsynsradet for advokatvirksomhet gis tillatelse til a yte rettshjelp pa omradet. Nar
srerlige grunner foreligger, kan Tilsynsradet gi tillatelse til spesielle rettshjelptiltak.

4. Kongen fastsetter ved forskrift i hvilken utstrekning og pa hvitke vitMr utenlandske
advokater skal ha adgang tit a yte rettshjelp.

Den som yter rettshjelp etter annet ledd, dennes ansatte og andre hjelpere
har plikt tit a bevare taushet overfor uvedkommende om det de iforbindelse med
rettshjelpvirksomheten far vile om noens personlige forhold e/ler drifts- og
forretningsforhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse titsier
taushet.

Den som yter rettshjelp etter annet ledd kan ikke yte rettshjelp under
rettergang med mindre vedkommende har rett tit a vrere prosessfu/lmektig eller
forsvarer i medhold av lov eller etter srerskilt tillatelse fra retten i den enkelte
sak.



Rettshjelp kan ytes av enhver i den utstrekning rettshjelpen er nfiJdvendigfor
a yte god og fullstendig hjelp i annen virksomhet. Slik rettshjelp kan ogsa ytes
uten tilknytning til oppdrag innen hovedvirksomheten. Fjerde ledd gjelder
tilsvarende.

Rettshjelp kan dessuten ytes av stat og kommune. "

Det aktuelle alternativet er § 218, annet Iedd, nr 3. Tingretten rettet derfor en henvendelse
til Tilsynsdidet for advokatvirksomhet, og forespurte om Mathisen eller Regina AS var gitt
tillatelse til a drive rettshjeIpsvirksomhet etter domstolloven. Tingretten fikk da opplyst at
Mathisen den 17. november 2008 hadde s0kt om slik tillatelse, men at dette ble avslatt ved
Tilsynsradets vedtak av 20. november 2008.

Begrunnelsen for avsIaget var for det fl1Jrsteat "kravet tif tilfredsstillende utdannelse innen
rettsomradetforretningsjuss ikke anses oppfylt." Videre skriver Tilsynsradet:

"Etter en helhetsvurdering - og i lys av tidligere praksis pa omradet - finner Tilsynsradet
at Deres utdanning fra NKJ ikke oppfyller kravet til tilfredsstillende utdannelse innen
rettsomradet forretningsjuss. Forretningsjuss kan etter Tilsynsradets vurdering heller ikke
anses som et begrenset fagomrade. Tilsynsradet finner etter dette ikke a kunne etterkomme
Deres sfiJknad."

"Avslutningsvis papekes det at manfor a gi rettsrad enten ma vrere advokat eller
rettshjelper i medhold av domstollovens §218. All annen juridisk radgivning kan bli
oppfattet som ulovlig "advokat- eller rettshjelpervirksomhet".

Idet Mathisen ikke har tillatelse til a drive rettshjeIpsvirksomhet etter domstolloven § 218,
har han heller ikke anledning til a opptre som prosessfullmektig i medhold av
tvangsfulIbyrdeIsesIoven §§ 5-1 og 6-2.

Nhklagen over namsmannens utleggsforretning er undertegnet av en person som ikke kan
opptre som prosessfullmektig, bUr klagen a avvise fra tingretten.

Adgang til a drive rettshjeIpsvirksomhet:
Det a yte rettshjelp og a opptre som prosessfullmektig er to forskjellige ting. SeIv om retten
har kommet til at klagen ma avvises fordi Mathisen ikke fyller kravene for a vrere
prosessfullmektig, viI den ogsa knytte noen bemerkninger til spl1Jrsmaletom Mathisen har
adgang til a yte rettshjelp.



Mathisens svarbrev til tingretten av 16. januar 2009 hadde ovennevnte attest og fullmakt
som vedlegg, men det var ikke vedlagt eller opplyst noe om Tilsynsradets avslag pa
s0knaden om a drive som rettshjelper. Ei heller ble det opplyst noe om hva slags utdanning
Mathisen har, utover at det er pa h0yskoleniva og med avgangskarakteren A.

Retten finner det for det f0rste meget alvorlig at Mathisen holder slike opplysninger
tilbake, og betrakter det som et fors0k pa a villede retten.

Videre er det et sp0rsm!l om Mathisen ogsa holder opplysningen om avslaget pa sin
s0knad om a drive rettshjelpsvirksomhet tilbake fra Bj0m Vidar Haug og andre kunder, og
saledes f0rer disse bak lyset.

At Regina AS driver stadig og ervervsmessig virksomhet er apenbart. I den utstrekning
denne virksomheten innebrerer rettshjelp er den ulovlig, og straffbar etter domstolloven §
234, hvor det i 1. ledd heter:

liMed beter eller fengsel innti! tre maneder eller begge deler straffes den som forsettlig
yter rettshjelp uten a ha rett til det eller som medvirker ti! dette. II

Retten registrerer at Regina AS vi Mathisen den senere tid har bedrevet en til tider intensiv
virksomhet overfor kreditorer, namsmann, forliksrad, tingrett og i allefall en anke til
lagmannsretten, pa vegne av blant andre de tidligere aksjonrerene og styremedlemmene i
det konkursrammede selskapet BAS Anlegg AS, Bj0m Vidar Haugen og Frank Robert
Sunde. Den vedlagte fullmakten fra Haugen er datert 14. februar 2008.

Etter rettens oppfatning fremst!! Mathisens bistand til disse personene som typisk
rettshjelpvirksomhet. At han benevner seg selv som forretningsjurist, Master i
forretningsjuss, prosessfullmektig og medlem av Norges juristforbund gir ham en
fremtoning som juridisk kyndig - og han opptrer i praksis som en advokat.

"Praktisk ikke-rettslig radgivning innen finans og etablering av
selskaper."

Foruten at den aktuelle virksomheten til Mathisen strider mot aksjeselskapets formal, kan
begrepet ikke-rettslig ogsa tyde pa at selskapet var bevisst problematikken rundt a yte
rettshjelp da se1skapets formal ble endret og foretaksregistrert 30. oktober 2007.

Det f01ger et ikke ubetydelig personlig ansvar med a yte ervervsmessig rettshjelp. Av
denne grunn er alle advokater palagt a stille sikkerhet for erstatningsansvar som de kan
komme til a padra seg, jf domstolloven § 222. Det f01ger av domstollovens § 219 at ogsa



den som yter rettshjelp etter § 218, annet ledd nr 3, ma stille sikkerhet for erstatningsansvar
han kan komme til a padra seg under utavelsen av rettshjelpvirksomhet. Nrermere regler
om sikkerhetsstillelse er gitt i advokatforskriften av 20. desember 1996 § 2-8, som lyder:

"§ 2-8. PUkt for andre rettshjelpere enn advokater til a stille sikkerhet

Den som vil uteve rettshjelpsvirksomhet i medhold av domstolloven §218
annet ledd nr. 1 eller 4 eller i medhold av individuell tillatelse etter nr. 3 eller 5,
skal stille en sikkerhet pa minst 3.000.000 kroner.

For sikkerhet etter denne paragraf gjelder §2-1 ferste ledd, §2-2, §2-3
ferste og tredje ledd, §2-4, §2-5 fJerde, femte og sjette ledd og §2-6
tilsvarende. "

Hverken retten eller Tilsynsradet har blitt forelagt noen dokumentasjon pa at Mathisen har
tegnet ansvarsforsikring i starrelsesorden kr 3 millioner.

Pa Regina AS sine intemettsider (w\vw.regina.as) tinnes det utfyllende informasjon om
hva selskapet kan tilby. Under fanen "priser" opplyser Regina AS blant annet:

"Startfalftura privatperson: kr 6.000,- eks mva. Denne innebrerer utarbeidelse av
kreditorliste, kreditsjekk og at vi melder oss for kreditorene og informerer om at du/dere
har sekt bistand hos oss. Timepris utover det kr 950,- eks mva.

Startfaktura selskaper: kr 10.000,- eks mva. Dette innebrerer det som star ovenfor med
tillegg av akkordforslag.

Akutthjelp
Konkursbegjrering, tvangsalg av bolig

Startfaktura kr 10.000,- eks mva. Akutthjelp innebrerer at vi ma nedprioritere andre
klienter, som igjen ma innvilges rabatt grunnet ventetid. "

Den offentlige salrersatsen for advokater er for tiden kr 875,- eks. mva. pr time. I ikke-
benetiserte saker vil gjengs pris for advokattjenester til privatpersoner ligge fra kr 1.000,-
til kr 1.500,- eks. mva. (f.eks. har klagemotpartens prosessfullmektig en timepris pa kr
1.200,- eks.mva.). Mange advokater krever innbetalt forskudd, men startfaktura er for
retten en ukjent nyvinning; som hvis oppdraget blir kortvarig i realiteten kan innebrere en
langt lwyere timepris enn kr 950,-.

Retten konstaterer med dette at Mathisen fakturerer sine kunder omtrent det samme som en
advokat/advokatfullmektig ville gjort, og med tillegg av en startfaktura.

Ordningen moo "akutthjelp" ville, slik Regina AS fremstiller den, ikke kunne vrert
praktisert av en advokat, da den ville stride mot regler for god advokatskikk i



Advokatforskriftens kap 12, punkt 3.1.4, som forplikter en advokat til ikke a ta pa seg flere
oppdrag enn det han har kapasitet til.

At Mathisen trosser Tilsynsradets vedtak, og fortsetter a tilby ulovlig juridisk radgivning
etter at hans seknad er avslatt, viser etter rettens oppfatning en holdning som er uforenlig
med det a uteve rettshjelpvirksomhet.

Bruken av tittelen jurist:
De intemettbaserte oppslagsverkene Caplex og Wikipedia definerer begge ordet jurist som
"person med juridisk eksamen av hnyere grad".

"Ved bruk av tittelen forretningsjurist synes jeg den er mest dekkende bade innenfor det jeg
har utdannelse i og det vii ikke skape noen form for misforstaelser nar det gjelder de
saksomrader jeg har utdannelse i".

Det er mulig retten er mindre oppvakt og reflektert enn folk flest; for bruken av tittelen
forretningsjurist b1e misforstatt av retten, og det er fortsatt pa ingen mate klart for retten
hvi1ken kompetanseerklrering dette er ment a gi uttrykk for. Retten misforstod ogsa
Mathisen da han brukte tittelen "Master iforretningsjuss", idet retten da trodde at han
hadde en mastergrad i forretningsjuss (noe som pa et tidspunkt ble tiIbudt pa
Handelsh0yskolen BI).

Mathisen opplyser selv at han har studert "praktiskforretningsjuss". I TiIsynsradets avslag
pa seknaden om a drive rettshjelpvirksomhet, fremgar det at studieinstitusjonen var NKI.
NKI fjemundervisning opplyser at de har tiIbudt et selvstudium i praktisk forretningsjuss.
Dette var et valgfag som inngikk som del i et ettarig kandidatstudium, og utgjorde 6
studiepoeng. Til sammenligning viI retten papeke at Cand.Jur.-graden (avviklet i 2007) var
normert tiI 6 ar og utgjorde 360 studiepoeng, mens dagens juridikum - Master i
rettsvitenskap (innfert i 2003) - er normert til 5 ar og utgjer 300 studiepoeng. Det aktuelle
kurset i praktisk forretningsjuss utgjer med sine 6 studiepoeng, lite mer enn en maneds
utdanning innen rettsvitenskap.

Ifelge Br0lln0ysundregistrene er fOf0vrig NKI fjemundervisning registrert som et vanlig
aksjeselskap, ikke en Heyskole.

Slik retten ser det kan man uten aha bestatt mastergradsutdanning i rettsvitenskap, ikke
broke tittelen forretningsjurist eller titulere seg som noen annen form for jurist.

Medlem av Norges Juristforbund:
Blant annet i logoen til Regina AS er det tilfeyd:



Mellom "Norges" og "Juristforbund" er logoen til Norges Juristforbund inntatt. Denne
logoen fremgar av bade brevarket og intemettsidene til Regina AS. Tidvis star det ogsa
"Medlem av Norges Juristforbuncl' under signaturen til Mathisen, hvor den ledsager
tittelen "Master iforretningsjuss".

Ved henvendelse til Norges Juristforbund fikk retten bekreftet at Mathisen er medlem av
Norges Juristforbund, som studentmedlem. Noen nrermere opplysninger rundt
medlemskapet fikk retten ikke.

"KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP
§2-1 Medlemskap
a) Ordincere medlemmer
FB/gende utdanning kvalifiserer for medlemskap i NJ:

• Graden candJur.fra norsk universitet eller tilsvarende utdanningfra utenlandsk
studiested.

• Mastergrad i rettsvitenskap fra norsk universitet eller tilsvarende utdanningfra
utenlandsk studiested.

b) Medlemmer opptatt po' spesielle vilkar
Kandidater med master grad eller hByere eksamen fra Norge eller utlandet kan opptas som
medlemmer hvis studiet omfatter juridiske tema og hvis kandidaten for evrig har en
relevant, juridisk yrkeserfaring som etter hovedstyrets samlede vurdering anses som
likeverdig med kravene tif ordincert medlemskap.
c) Advokatmedlemmer
Medlemmer av Den Norske Advokatforening er kollektivt tifsluttet Norges Juristforbund.
d) Studentmedlemmer
Studenter kan opptas som medlemmer nar de studerer ved et juridisk fakultet i Norge eller
underliggende utdanningsinstitusjoner.
Retten tif studentmed/emskap opphBrer hvis avsluttende eksamen ikke er avlagt etter 10 ar
sam studentmedlem. "

Det er ikke fremkommet noen opplysninger om at Mathisen studerer ved et av de tre
juridiske fakultetene i Oslo, Bergen eller Troms0. Ei heller at han studerer ved en av de
underliggende utdanningsinstitusjonene som kvalifiserer til opptak til et av universitetene.

Retten kan pa denne bakgrunn vanskelig se at Mathisens medlemskap i Norges
Juristforbund kan vrere noe annet enn en glipp eller misforstaelse fra Juristforbundets side.

Nar "Medlem av: NORGES JURISTFORBUND" er inntatt i logoen til Regina AS, gir
dette dessuten inntrykk av at aksjeselskapet er medlem av Juristforbundet. Slik retten



tolker vedtektene er det kun fysiske personer som kan vrere medlem av Norges
Juristforbund, ikke denjuridiske personen Regina AS.

Bade Mathisens bruk av tittelen "forretningsjurist"I"Master i forretningsjuss" og
profileringen som medlem av Norges Juristforbund, ma etter rettens oppfatning vrere a
anse som villedende markedsfroing og i strid med god forretningsskikk, jf
markedsferingsloven 1972 §§ 1 og 2.

Misforstaelser som argumentasjon:
I sitt svarbrev til retten av 16. januar 2009 trekker Mathisen i sin argumentasjon frem et par
omstendigheter som er uten relevans for spersmalet om prosessdyktighet i nrervrerende
sak, men som retten likevel feler det er nedvendig a knytte noen oppklarende
bemerkninger til.

"En tillater seg a papeke at undertegnede har tatt ut forliksk/age pa vegne av eierne i Bas
An/egg da en mener at formkravene til oppbudsbegjreringen ikke var til stede, jf k/c/.§60.

Videre er na Bas An/egg tilbakefert Foretaksregisteret og anses som et /evende se/skap, jf
opp/ysninger undertegnede har fitt fra Foretaksregisteret. "

Kongsberg tingrett slo som tidligere nevnt BAS Anlegg AS - etter oppbud - konkurs den
5. oktober 2007. Konkursloven § 60 angir ikke "formkravene" til en oppbudsbegjrering,
men den materielle hovedregel om at konkurs skal apnes etter begjrering nar en skyldner er
insolvent. Formkravene til en oppbudsbegjrering fremgar av konkurslovens § 66, 2. ledd.

Opplysningen om at BAS Anlegg AS er tilbakefert i Foretaksregisteret, var pa et tidspunkt
formelt riktig, men at det er a anse som et "/evende se/skap" - slik dette ma tolkes i
dagligtale - er positivt uriktig.

Mathisen skriver det samme pa Regina AS' internettsider. Under fanen "Referanser" kan
man klikke seg inn til overskriften "Eksemp/er pa resu/tater av arbeid utfert av oss", under
hvor det er listet opp ni eksempler pa selskapets meritter. Under punkt syv star det:

"Se/skap statt konkurs uten at formkravene i konkurs/oven var oppfy/t. Et se/skap som b/e
s/att konkurs hesten 2007 b/e gjeninnfert i Foretaksregisteret etter at vi papekte for
tingretten atformkravene ikke var oppfy/t. Av den grunn annu/lerte tingretten s/ettingen av
se/skapet og tilbakeferte dette. "

Etter at selskapet ble slatt konkurs mistet eierne radigheten over selskapets eiendeler, og
alle rettigheter gikk over pa konkursboet. BAS Anlegg AS har ikke pa noe tidspunkt etter



konkursapningen tatt tilbakef0rt rettighetene til a drive virksomheten. Etter at
bobehandlingen ble avsluttet, ble boet ved en glipp registrert avsluttet etter feil
bestemmelse i konkursloven. Slettingen ble derfor annullert av Br0nn0ysundregistrene for
a registrere bobehandlingen avsluttet etter riktig bestemmelse. BAS Anlegg AS ble slettet
fra foretaksregisteret den 10. januar 2009.

"En tillater seg a minne retten om at undertegnede bisto Frank Robert Sunde da motparten
behandlet min klage av namsmannens avgjfJrelse. Hverken retten eller motparten hadde
noen motforestillinger tit dette den gang. "

I den aktuelle sak hadde namsmannen tatt utlegg hos Sunde pa bakgrunn av et personlig,
begrenset og proratarisk kausjonsansvar, som han, og b1ant annet Bj0m Vidar Haugen,
hadde stilt for a ta ytterligere Ian fra Sandsvrer Sparebank til BAS Anlegg AS.

Ved gjennomgang av sakens dokumenter oppdaget tingretten at kausjonsavtalen ikke var
eksigibel, dvs. den inneholdt ikke vedtagelse av inndriving uten s0ksmal. Dette hadde bade
banken, namsmannen og Mathisen oversett. Retten sendte brev til Mathisen og motparten
og bad dem uttale seg om hvorvidt det fore1a tvangsgrunn1ag mot Sunde personlig. Det
svar retten mottok fra Mathisen bemrte ikke den aktuelle problemstilling med ett eneste
ord, og det var ingen henvisninger til tvangsfullbyrde1sesloven.

Det f01ger av tvangsfullbyrde1sesloven § 5-3 at namsmannen av eget tiltak skal pase blant
annet at "detforeligger tvangskraftig tvangsgrunnlagfor kravet." Etter
tvangsfullbyrdelsesloven § 6-1 gjelder § 5-3 tilsvarende for tingretten.

Siden retten var forpliktet til a oppheve utlegget av eget tiltak, var det ikke 110dvendig for
retten a vurdere anf0rslene i klagen til Sunde vi Mathisen. Retten hadde derfor heller ikke
oppfordring til a broke tid pa a vurdere Mathisens prosessdyktighet.

80m referert tidligere opplyser Mathisen at han "bistar BjfJrn Vidar Haugen,}f
tvistemalsloven §§46 og 6-7 e)".

Retten kan opplyse at tvistemaIsloven av 1915 er opphevet. TvistemaIsloven har fOr0vrig
aldri inneholdt en § 6-7. Den nye tvisteloven av 2005 (i kraft 1. januar 2008) har en § 6-7;
denne gjelder prosessfullmektig og medhjelper for forliksradet, ikke tingretten.

Tvisteloven § 6-7 (1) bokstava) til f) lister opp de som kan opptre som prosessfullmektig i
forliksradet. Bokstav e) sier at "ansatt eller annen person med tilknytning til



nreringsvirksomhet saken gjelder" kan opptre som prosessfullmektig. Med dette menes en
som er ansatt hos konkursdebitor i den konkursrammede virksomheten. Innhyret rettshjelp
eller annen bistand i anledning det 0konomiske uf0ret, oppfyIler ikke bestemmelsens krav
om tilknytning til virksomheten "saken gjelder".

Avslutning:
Retten viI avslutningsvis bemerke at det er et faktum at ikke aIle kreditorer opptrer pa en
redelig mate, og srerlig deler av inkassobransjen er preget av lay etisk standard og
ukyndighet. Det kan derfor vrere til stor hjelp for en skyldner a fa profesjonell hjelp nar
han havner i en gjeldskrise, men hvis den som skal hjelpe ikke har den pakrevde kyndighet
og till egg tar seg godt betalt, viI dette kun vrere a legge stein til byrden.

Retten har oppfordret klager til a rette feilen, men dette er ikke blitt gjort. Klagen blir
derfor a avvise.

Retten har vurdert a ilegge Mathisen rettergangsbot, men har under tvil besluttet a ikke
gj0fe dette.

Carl Philip F. Fleischer
Dommerfullmektig


