
FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT 

1.1.2012–31.12.2012 
 

 

VERKSEMDA I ANKEUTVALET – SIVILE SAKER 

 

Anke over dom i sivile saker  

Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden       46

  

Innkomne saker           470 

  

Avgjorde saker           457 

  

Ikkje avgjorde saker ved slutten av perioden        59 

  

 

 

Resultat – avgjorde saker 

Anken vist til Høgsterett      69   saker  

Anken nekta fremma     366   saker  

Anken avvist          7   saker  

Heva ankesaker         4   saker  

Oppheva           3   saker  

Ankeløyve gitt (verdi/dir.)        1   saker  

Ankeløyve ikkje gitt            7   saker  

        _______________  

        457   saker 

 

  

  



Anke over orskurd i sivile saker  

Ikkje avgjorde saker i ankeutvalet ved starten av perioden      25   

Innkomne ankar over orskurd       398   

Saker avgjorde i ankeutvalet        384   

Ikkje avgjorde saker i ankeutvalet ved slutten av perioden      39   

 

 

Resultat – avgjorde saker  

Anke over orskurd vist til Høgsterett         8   saker  

Forkasta eller stadfesta    205   saker  

Tekne til følgje / oppheva      31   saker  

Anken nekta fremma     105   saker  

Anken avvist        22   saker  

Heva ankar        13   saker  

384  saker 

 

 

Anke over vedtak i sivile saker  

Ikkje avgjorde saker i ankeutvalet ved starten av perioden       7   

Innkomne ankar over vedtak        132   

Innkomne andre saker          22   

Avgjorde i ankeutvalet        147   

Ikkje avgjorde saker i ankeutvalet ved slutten av perioden      14   

 

Resultat – avgjorde saker 

Anke over vedtak vist til Høgsterett           0   saker  

Forkasta eller stadfestet    105   saker  

Tekne til følgje/oppheva        9   saker  

Anken avvist          9   saker  

Anken nekta fremma         22   saker  

Heva ankar          2     saker  

___________ 

        147   saker 

 



 

HØGSTERETT I AVDELING – SIVILE SAKER 

 

ANKE OVER DOM I SIVILE SAKER 

Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden     32   

Viste til behandling         70   

Avgjorde           73   

Behandla i storkammer           1   

Behandla i plenum            2   

Heva              0   

Ikkje avgjorde saker ved slutten av perioden     29   

Saker med behandlingstid over seks månader frå dei kom inn til  

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta       30  

  

Saker med behandlingstid under seks månader frå dei kom inn til  

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta       43   

 

 

 

ANKE OVER ORSKURD/VEDTAK I SIVILE SAKER  

Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden       6   

Viste til behandling             8   

Avgjorde saker           9   

Behandla i storkammer           0   

Behandla i plenum            0   

Heva             0   

Ikkje avgjorde saker ved slutten av perioden       5   

Saker med behandlingstid over seks månader frå dei kom inn til  

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta         2  

  

Saker med behandlingstid under seks månader frå dei kom inn til  

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta         7   

SIVILE SAKER SAMLA  

Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden     38   

Viste til behandling         78   

Avgjorde saker          82   

Behandla i storkammer           1   

Behandla i plenum            2   



Heva              0   

Ikkje avgjorde saker ved slutten av perioden     34  

Saker med behandlingstid over seks månader frå dei kom inn til  

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta       32   

 

Saker med behandlingstid under seks månader frå dei kom inn til  

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta       50   

 

 

 

BEHANDLINGSTID FOR SIVILE SAKER – ANKEUTVALET OG HØGSTERETT I 

AVDELING  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for ankar over dom frå dei kom inn til  

Høgsterett, til dei var avgjorde i ankeutvalet      0,9   md.  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for ankar over orskurd frå dei kom inn til  

Høgsterett, til dei var til avgjorde i ankeutvalet     0,9   md.  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for ankar over vedtak frå dei kom inn til   

Høgsterett, til dei var avgjorde i ankeutvalet      0,6   md.  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for sivile saker frå dei kom inn til Høgsterett,  

til dei blei tilviste av ankeutvalet       1,2   md.  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for sivile saker frå dei blei tilviste av ankeutvalet, til   

avgjerda i Høgsterett          5,1   md.  

 

Gjennomsnittleg samla behandlingstid for sivile saker frå dei kom inn til  

Høgsterett, til avgjerda i Høgsterett       6,4   md.  

 

Gjennomsnittleg saksbehandlingstid for alle avgjorde sivile saker  

(ankeutval + Høgsterett i avdeling)       1,3   md.  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for sivile saker frå dei kom inn til Høgsterett,  

til ankeforhandlinga starta         5,8   md.  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for sivile saker frå dei blei tilviste av ankeutvalet, til  

ankeforhandlinga starta         4,6   md.  

 

VERKSEMDA I ANKEUTVALET – STRAFFESAKER 

Anke over dom i straffesaker  

Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden        23 

  

Innkomne saker           439 

  



Avgjorde saker           411 

  

Ikkje avgjorde saker ved slutten av perioden        51  

  

Resultat – avgjorde saker  

Anken tillaten fremma         72   saker  

Anken ikkje tillaten fremma                315   saker  

Anken avvist               4   saker  

Anken fråfalle/heva          17   saker  

Ankeløyve gitt (dir. anke)             1   saker  

Ankeløyve ikkje gitt              1   saker  

Oppheva              1   saker  

Frifunne              0   saker  

        ___________ 

                    411   saker 

 

Anke over orskurd i straffesaker  

Ikkje avgjorde saker i ankeutvalet ved starten av perioden        6   

Innkomne ankar over orskurd       344   

Avgjorde i ankeutvalet        342   

Ikkje avgjorde saker i ankeutvalet ved slutten av perioden        8   

 

Resultat – avgjorde saker  

Ankar over orskurdar viste til Høgsterett      4    saker  

Forkasta eller stadfesta    252   saker  

Tekne til følgje/oppheva      40   saker  

Anken avvist        16   saker  

Anken fråfalle        22   saker  

Anna           8   saker  

        ___________ 

        342   saker 

 

Anke over vedtak i straffesaker  

Ikkje avgjorde saker i ankeutvalet ved starten av perioden      27   



Innkomne ankar over vedtak        308   

Innkomne andre saker          23   

Avgjorde i ankeutvalet        327   

Ikkje avgjorde saker i ankeutvalet ved slutten av perioden      31   

 

Resultat – avgjorde saker 

Ankar over vedtak viste til Høgsterett         0   saker  

Forkasta eller stadfesta    273   saker  

Tekne til følgje / oppheva      21   saker  

Anken avvist          8   saker  

Anken fråfalle          3    saker  

Anna         22   saker  

        ___________ 

        327   saker 

 

 

 

  



 

HØGSTERETT I AVDELING – STRAFFESAKER 

ANKE OVER DOM I STRAFFESAKER  

Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden      17 

  

Viste til Høgsterett          73 

  

Avgjorde saker           64 

  

Behandla i storkammer              0 

  

Behandla i plenum              0 

  

Heva                0 

  

Ikkje avgjorde saker ved slutten av perioden      26 

  

Saker med behandlingstid over tre månader frå dei kom inn til  

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta        39 

  

 

Saker med behandlingstid under tre månader frå dei kom inn til 

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta        25 

  

 

 

ANKE OVER ORSKURD/VEDTAK I STRAFFESAKER  

Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden        2 

  

Tillatne fremma til behandling / viste til Høgsterett          4 

  

Avgjorde saker             2 

  

Behandla i storkammer             0 

  



Behandla i plenum             0 

  

Heva               0 

  

Ikkje avgjorde saker ved slutten av perioden      4 

  

Saker med behandlingstid over tre månader frå dei kom inn til  

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta         1 

  

 

Saker med behandlingstid under tre månader frå dei kom inn til  

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta          1 

  

 

STRAFFESAKER SAMLA  

Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden      19 

  

Tillatne fremma til behandling / viste til Høgsterett      77 

  

Avgjorde saker           66 

  

Behandla i storkammer            0 

  

Behandla i plenum             0 

  

Heva               0 

  

Ikkje avgjorde saker ved slutten av perioden      30 

  

Saker med behandlingstid over tre månader frå dei kom inn til  

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta        40 

   

Saker med behandlingstid under tre månader frå dei kom inn til  

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta        26 

  

 

 

BEHANDLINGSTID FOR STRAFFESAKER – ANKEUTVALET OG HØGSTERETT 

I AVDELING  



 

Gjennomsnittleg behandlingstid for ankar over dom frå dei kom inn til 

Høgsterett, til dei var dei var avgjorde i ankeutvalet     1,2   md.  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for ankar over orskurd frå dei kom inn til Høgsterett, til dei 

var avgjorde i ankeutvalet        0,2   md.  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for ankar over vedtak frå dei kom inn til 

Høgsterett, til dei var avgjorde i ankeutvalet      0,7   md.  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for straffesaker frå dei kom inn til Høgsterett, til ankeutvalet 

tillét saka fremma         1,0   md.  

  

Gjennomsnittleg behandlingstid for straffesaker frå ankeutvalet tillét  

saka fremma, til avgjerda i Høgsterett       2,7   md.  

 

Gjennomsnittleg samla behandlingstid for straffesaker frå dei kom inn til 

Høgsterett, til avgjerda i Høgsterett       3,7   md.  

 

Gjennomsnittleg saksbehandlingstid for alle avgjorde straffesaker  

(ankeutval + Høgsterett i avdeling)       0,9   md.  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for straffesaker frå dei kom inn til 

Høgsterett, til ankeforhandlinga starta       3,4   md.  

 

Gjennomsnittleg behandlingstid for straffesaker frå dei blei tilviste av ankeutvalet, til 

ankeforhandlinga starta         2,4       md. 

 

  


