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Advokatfirmaet Østberg AS - Turid Heidi Dammann

f)et viscs til clin søknad onr Iì'i sakfbrscl av 21. desember 2017 .

Iìettshjelploven g l6 regulerer hvilke saker det kan innvilgcs fri sakfbrsel i. Din sak gjclder

størrclsen på et advokatsalær, mao. ct pengekrav, og fbller ikke inn under noen av de

sakstyper hvor det etter besternnrelsens første og annet ledd kan innvilges fri sakførsel.

Lagmannsretten fìnner heller ikke å kunne innvilge fì'i sakførsel etter rettshjelploven $ l6
trcd.ie ledd. Det f'ølger av bcstenrmclsen at:

I andrc sakcr kan clct unntaksvis innvilgcs fri sakførsel dersonr det økonomiske vilkåret
etter annet lcdd cr oppfylt og saken objektivt sett berører søker i særlig stcrk grad. Ved

vurderingen skal det legges vekt på onr sakcn har likhetstrekk mcd saksfcltene i f'ørste

og annet lcdd.

Slik lagnrannsrctten ser det, har sakcn din, sorn gjelder et pengckrav, ingen likhetstrekk mcd

de saksf'eltcnc som er ornhandlet i rettshjelploven $ l6 annet og trcd.ie ledd, Dirr søknad

irrnvilges dcrl'or ikke,

f.,agnrannsretten vil fbr øvrig bcmerke at opplysningenc som fretngår av utskril'ten for
grunnlag for skatt 2016 og utbctalingsopplysninger fra N^V, tilsier er grensene fur inntekt

og fbrmue overskredet, j lì fbrskrift til lov orn lì'i rettshjelp $ l - l .
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Rettledning om anke til Høyesterett over beslutninger

Den som anker må betale behandlingsgebyr. Nærmere opplysning om størrelsen på gebyret
og hvordan det skal betales, kan fås ved å kontakte den domstolen som har avsagt
avgjørelsen.

En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell
lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller
pâ at avgSørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig, jf. tvisteloven $ 29-3 tredje ledd.
Det kan gjelde avgjørelser tatt av forberedende dommer, for eksempel etter tvisteloven
$ 29-16 femte ledd.

Andre beslutningen fra lagmannsretten kan bare ankes på grunn av feil i saksbehandlingen
som ligger til grunn for avgjørelsen, jf. tvisteloven $ 29-13 femte ledd. Det kan gjelde
avgjørelser etter tvisteloven $ 29-13 første eller annet ledd, skjønnsprosessloven $ 32
tredje ledd, jf. tvisteloven {) 29 - l3 første ledd, og etter tvisteloven $ 36-10 tredje ledd.

Fristen for anke er som hovedregel én måned. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring
til den lagmannsretten som har avsagt avgiørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke
muntlig ved personlig oppmøte i lagmannsretten. Retten kan tillate at prosessfullmektiger
som ikke er advokater inngir muntlig anke.

I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes,
og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.
Ankeerklæringen skal angi:

- Ankedomstolen
- Navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- Hvilken avgjørelse som ankes
- Om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- Det krav ankesaken gielder, og en påstand som angir det resultatet den ankende

parten krever
- De feilene som giøres gjeldende ved den avgiørelsen som ankes
- Den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil
- De bevisene som vil bli ført
- Grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det
- Den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser

Fløyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over beslutninger dersom de
ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre
hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfbttende
bevisspørsmå1.

Anke over lagmannsrettens beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i
Høyesteretts ankeutvalg.


