NORGES HØYESTERETT
Den 22. mars 2010 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad,
Flock og Matningsdal i
HR-2010-00505-U, (sak nr. 2010/337), sivil sak, anke over kjennelse:

John F. Knutsen

avsagt slik
KJENNELSE:
John F. Knutsen har erklært anke over Gulating lagmannsretts kjennelse 27. januar 2010 i sak
nr. 09-195204ASK-GULA/AVD1.
Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken blir
derfor å forkaste i medhold av tvisteloven § 30-9 annet ledd.
Utvalget tilføyer at den påankede avgjørelsen gjelder habilitet for to tingrettsdommere og
spørsmål om overføring av saken til en annen domstol. Anken inneholder også anførsler og
påstander som går utenfor denne rammen, og som utvalget ikke kan behandle. I tilknytning til
en anførsel om at tingretten og lagmannsretten ved forrige gangs behandling av saken krenket
Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1, vil utvalget bemerke at det
brudd på kontradiksjonsprinsippet som ble konstatert av Høyesteretts ankeutvalg i Rt. 2009
side 633 (HR-2009-1039-U), er reparert ved den fornyede behandling av saken i tingretten og
lagmannsretten.
Den ankende part har for lagmannsretten og Høyesterett begjært staten trukket inn som
motpart, blant annet for å kunne få fastslått i slutningen hvorvidt EMK er krenket.
Ankeutvalget har i likhet med lagmannsretten ikke funnet grunnlag for å trekke inn staten
som motpart, og viser til den begrunnelse som ble gitt for tilsvarende standpunkt i Rt. 2009
side 1652 (HR-2009-2399-U) avsnitt 22-23. Ankeutvalget har heller ikke funnet grunn til å
forelegge anken for staten på annen måte, og nevner her bare at tvisteloven § 30-13 som det
er vist til i anken, ikke gjelder i saker for ankeutvalget, jf. Ot.prp. nr . 51 (2004-2005) side
482. Ettersom utvalget ikke har funnet grunnlag for å ilegge staten sakskostnadsansvar etter
tvisteloven § 20-12, slik den ankende part har påstått, har det heller ikke vært nødvendig å
trekke inn staten som motpart på dette punkt, jf. for eksempel Rt. 2009 side 633 avsnitt 23.
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SLUTNING:
Anken forkastes.

Hans Flock
(sign.)

Riktig utskrift:

Liv Gjølstad
(sign.)

Magnus Matningsdal
(sign.)

