
Subject: Krav om domstolleders inngripen i sak 14-103486TVI-OTIR/07 tvlFrom: Turid Heidi Dammann <heidi@villmarken.no>Date: 20.08.2015 07.23To: oslo. ngre @domstol.noCC: Olav Braaten <braaten@braska.no>, Bergljot Webster <post@advokatlovutvalget.no>, Ke lLund <ke l.lund@lundogco.no>
Til sorenskriveren i OsloTil ngre sdommer Kris an Jahr
Jeg krever herved i medhold av tvisteloven § 11-7 at domstollederen griper inn i sak 14-103486TVI-OTIR/07 derjeg er part. Jeg krever at mangler ved saksstyringen re es, jf §11-7(1) og (2).
Det har skjedd saksbehandlingsfeil som vil medføre at videre forhandling i saken er meningsløst, og som vilmedføre at dommen vil bli anket på de e grunnlag med påstand om opphevelse.
Jeg krever at videre forhandlinger utse es og gjenopptas når saksbehandlingsfeilene er re et. Jeg viser ltvisteloven § 16-3. En unødvendig anke over saksbehandlingsfeil er særdeles kostnadsdrivende.
Bakgrunn
Saken gjelder advokat Østbergs krav om betaling av faktura for advokatarbeid. Saksøker bistod meg i sak mellomRein Dammann som saksøker og Villmarksleiren ANS og meg selv som saksøkt og motsaksøker. I denforeliggende sak krever jeg meg frifunnet på bakgrunn av alvorlige feil og forsømmelser på saksøkers hånd. Jeger selvprosederende.
For klarhets skyld vil jeg ved behov referere l den opprinnelige saken som leirsaken. Den foreliggende sak er dasalærsaken.
Om saksbehandlingsfeilene.
Mi  påstandsgrunnlag i salærsaken ble klarlagt i prosesskri  av 7.7.2015, hvor det var vedlagt 27 bilag som jeglbød som bevis som underbygget mine påstandsgrunnlag. De e ble y erligere u ylt ved prosesskri  av 31.7 og3.8.
Prosesskrivet ble sam dig sent i e-post l saksøkers advoka irma, som forsikret meg på telefon at saksøkersprosessfullmek g fikk de e selv om han var på feire. I re ssalen bekre et saksøkers prosessfullmek g at hanhadde mo a  de e prosesskri et på denne den.
Likevel ventet saksøker l 7.8.2015 med å kreve bevisavskjæring. Re en traff beslutning om de e samme dagsom jeg innga innsigelse l de e. Re en avsa kjennelse der 19 av 27 bilag l prosesskri et av 7.7.2015, samt desenere prosesskri , ble avskåret.  Kjennelsen kom i e-post med klokkesle  15:04 torsdag e ermiddag den13.8.2015, og i posten mandag 17.8.2015, samme dag som hovedforhandlingen begynte. Det var da ikke mulig åinngi anke l lagmannsre en.
Det er en saksbehandlingsfeil at denne beslutningen ble truffet så sent.
Først skulle saksøker skulle ha inngi  sine innvendinger mot mi  prosesskri  av 7.7.2015 så snart han haddemulighet for det, jf. tvistelovens § 9-6 (2). De e har ikke saksøker gjort. Det vil da ikke være urimelig motsaksøker om jeg gis anledning l å føre mine bevis. Saksøker er selv advokat og har en prosessfullmek g som eradvokat.
Dernest viser jeg l tvistelovens § 9-6 (3), som angir at avgjørelser om saksbehandlingen skal treffes så dlig sommulig under saksforberedelsen. Vurderingen om anførslene og bevisene skulle llates, skulle vært gjort snareste er at prosesskri et var innkommet. Dersom det var rik g å gjøre avskjæringer, har re en, ved stedfortrederunder administrators feriefravær, forsømt å treffe beslutning om de e. Re ens beslutning om avskjæring så senter ugyldig.
Det er videre en saksbehandlingsfeil å avskjære disse bevis, da de er nødvendige for å underbygge minepåstandsgrunnlag. Avskjæringen er feil både i forhold l den gi e begrunnelse, og i forholdt l de begrunnelsersom motparten har gi  for si  krav om avskjæring.
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Re ens beslutning om avskjæring savner adekvat begrunnelse. Re en viser l sakens deling, og skriver atbevisførselen må lpasses de e. De e kan ikke begrunne avskjæring av disse bevis. Delingen er slik atspørsmålet om det foreligger feil eller forsømmelser fra advokat Østbergs side, skal behandles i første del.Samtlige lbudte bevis i prosesskri et av 7.7.2015 underbygger anførsler om slike feil og forsømmelser.
De begrunnelser som saksøker har gi  i si  krav om avskjæring, er også urik ge. Re en har i kjennelsen selvfunnet at saksøkers hovedbegrunnelse var bor alt. Saksøkers anførsel om at det ikke var tydelig angi  hvabevisene skal underbygge, er helt urik ge. Hvert bevis lbys re  under den tekst som angir hva de underbygger.Jeg viser da l de e skrivet, siden det er tale om så vidt mange anførsler. Skrivet er vedlagt.
Virkningen av denne sene beslutning om avskjæring er særlig urimelig med tanke på at jeg er selvprosederendeog har særlige handikap som umuliggjør en rask lpasning av sakførselen. Omfanget av avskjæringene er slik atdet er uforståelig hvordan mi  påstandsgrunnlag skal underbygges uten disse bevisene.
Blant de avskårne bevis er et dokument som beskrev hva leirsaken gikk ut på, og ble brukt l å se e den førsteadvokaten inn i leirsaken. De e dokument gikk videre l saksøker da han overtok oppdraget, og månødvendigvis inngå når avtalen mellom saksøker og meg skal tolkes. De e har da sentral betydning for å avgjøreom en handling fra saksøkers side er et avtalebrudd. Det er uforståelig hvordan noen som har sa  seg inn isaken kan unnlate å forstå hvor sentralt de e dokumentet er.
Blant de feil som er anført i prosesskriv 7.7.2015, er påpekt at Østberg ikke ga re en i leirsaken et forsvarligbakgrunnsbilde, herunder en grunnleggende forståelse av selskapets økonomiske situasjon. De e har to deler.Først påpekes hvilket bilde som ble gi , dere er hvorfor de e ikke var rik g. To av bevisene Re en har llaført, underbygger at re en ble gi  inntrykk av at det ikke var underskudd, mens et tredje underbygger at det varunderskudd. De e tredje ble avskåret.
Det er for øvrig også bekymringsfullt at jeg stadig oppdager at salærsakens administrator har tungt for å forståenkle sammenhenger som er helt nødvendige å forstå for å kunne behandler denne saken. Under miinnledningsforedrag leste jeg de to bevisene som var lla , hvorved skulle fremgå at re en i leirsaken hadde lagtl grunn at Villmarksleiren hadde ha  overskudd, og at saksøker hadde fremmet en slik forståelse ved å u ale atselskapet klarte å dekke sine utgi er. Jeg ba da på ny  om at re en vurderte å llate det tredje beviset. Jegforklarte at de e beviset, et resultatregnskap på en halv side, ville vise at sum inntekter er null, at sum utgi er erikke null, og at resultatet var nega vt. Altså at Villmarksleiren gikk med underskudd.
Administrator u rykte da at han ikke kunne forstå at de e resultatregnskapet beviste noe, hvis det saksøkerhadde sagt var at selskapet dekket sine utgi er. Han kunne ikke se sammenhengen. Han ble da forklart at ådekke sine utgi er betyr at man går med overskudd. Han forstod det fortsa  ikke Dere er må e han forklares atdet betyr at det ikke er underskudd, når virkeligheten var at det vi erlig var underskudd.
E er det vi har erfart l nå vil administrator ikke være i stand l å ta imot og forstå det som mi  vitne EnriquePerez-Terron skal vitne om torsdag 20.8.2015.
Et annet bevis var en e-post fra meg l saksøker i oppdragets aller første dager, der jeg regnet opp en rekke ngsom det hastet med å gjøre. De e belyser da en vik g del av oppdragets innhold. Administrator sa at det ikkehadde noen bevisverdi fordi en advokat må vurdere selv hva han skal gjøre, og dessuten kunne vi ha bli  enigeom noe annet senere. Imidler d var det også et annet bevis, en e-post fra saksøkte l meg to måneder senere,der han beklager at han ikke rakk å gjøre de e ennå.  De e beviset slår bena bort under administratorsinnvending. Men begge bevisene var avskåret.
Det er også en saksbehandlingsfeil at administrator på denne måten anfører ng som saksøker selv må kommemed dersom han ønsker. De e er en sak med full rådighet, og saksøker trenger ikke slik hjelp fra administrator.
De e tyder på at administrator kan ha få  et slikt behov for å kompensere for den veiledning og velvilje hanmener jeg er bli  vist, at han faller i den motsa e grø . De e gjør ham dermed inhabil.
Før starten av dag to sendte jeg en e-post med begjæring om omgjøring av avskjæringene. Under drø elsen tokadministrator en raskt gjennomgang av de avskårne bevisene og nevnte hva han trodde disse vel skulleunderbygge. Det var o ere feil enn rik g.
De e tyder på at administrator ikke har forstå  hva bevisene skulle underbygge, og tyder også på at re ensbeslutning om å e erkomme saksøkers begjæring om avskjæring, bygget på misforståelser
Under saksøkers partsforklaring fikk saksøker mot min protest lese opp fra tallrike e-poster og dokumenter som
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ikke dligere var lagt frem i saken. Jeg har ikke ha  noen anledning l å kreve dem avskåret, og jeg har ikke hanoen anledning l å forberede noe som helst kontradiksjon. Det gikk så fort at jeg ikke klarte å notere hvilkedokumenter det var. I mange lfeller sa han det heller ikke. Jeg har da ingen mulighet l å e erprøve om det hansa var rik g.
Blant de dokumenter han da omtalte og leste et langt avsni  fra, var et av de som jeg hadde lbudt, og som varbli  avskåret. Hans frems lling var meget misvisende og jeg har stort behov for å gi kontradiksjon på de e.
Jeg ba på slu en av dagen om å få by e ut to vitner med e  som nå er vik gere for meg. De e var et vitne somre en hadde vurdert og avskåret dligere i saken, også de e basert på en åpenbar misforståelse. Administratorba saksøkers prosessfullmek g u ale seg, og han sa nei. Vitnet ble da fortsa  avskåret. Det undrer meg atadministrator lar saksøker avgjøre de e uten noen begrunnelse.
Jeg opplever at re en med de e har sa  fullstendig l side tvistelovens §1-1. Slik det er nå har det ingen hensiktå fortse e forhandlingen.
Med vennlig hilsen
Turid Heidi DammannMovassbakken 30891 Oslomob. 91 91 10 39
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