H0YESTERETTS KONTOR
Anne-Karina Hyggen Amland
Langoddveien 122
1367 SNAR0YA

Sak nr. 201412361, sivil sak, begjæring om gjenåpning:
Anne-Karina Hyggen Amland mot Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS
Vedlagt fdger 2 utskrifter av Hnyesteretts ankeutvalgs kjennelse av 4. mars 2015 i
ovennevnte sak til forkynnelse for Dem.
Forlcynningstidspunktet fastsettes til 16. mars 2015.

Oslo, 9. mars 201 5
For direktmen

Elisabeth Frank Sandal1
seksjonsleder

Postadresse:
Postboks 8016 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse:
H~yïsterensplass l
0180 Oslo

\

Tclefon:
22 03 59 00

Telefaks:

E-post:

22 33 23 55

post@hoyostorott.na

Hjcmmcsidc:
w.hoyesteretr.no

Ingen Øie her

NORGES H0YESTERETT
Den 4. mars 2015 ble det av Hoyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen,
Bergsjn og Ringnes i
H19-2(B15-00514-U, (sak nr. 2014/2366), sivil sak, begi~ringom gjenåpning:
Anne-ICarina Hyggen Amland
Samme saksnummer som
kjennelse av 15. april 2015, men
i sistnevnte kjennelse har altså
Toril M. Øie hoppet inn til tross
for at hun ikke er ført opp som
dommer og til tross for at hun
ikke har deltatt i avgjørelsen

mot
Advokatfirmaet Torlcildsen & Co AS

avsagt slik
KJENNELSE:

Anne-Kariria Hyggen Arnland har begjzrt gjenåpning av Hnyesteretts anl<eutvalgs beslutning
23. januar 2013 i sak nr. 201212108 (HR-2013-00141-U), hvor anke over Borgarting
lagmmsretts kjennelse 10. oktober 2012 i sak nr. 12-155122ASK-BORGi04 mot
Torkildsen, Tennne & Co Advokatfirma AS ble nektet fremmet.
Hyesteretts anlceutvalg bemerker at begjæringen om gjenåpning er gebyrpliktig, jf.
rettsgebyrloven 5 8 syvende ledd. Ved brev fra Hwesteretts kontor 30. januar 2015, jf.
faktura fra Domstoladministrasjonen 2. februar 2015, ble frist for betaling av rettsgebyret satt
til 23. februar 2015. Rettsgebyret er ikke betalt innen fristen, og ankeutvalget finner det
åpenbart at begjairingen da må avvises, jf. rettsgebyrloven 5 3 sjette ledd andre punktum.
Begjæringen er ikke forelagt motparten, jf. tvisteloven 5 31-9 fnrste ledd, og motparten har
derfor ikke hatt kostnader i anledning saken.

Kjennelsen er enstemmig.

Ingen Øie her

SLUTNING:
Begjæringen om gjenåpning avvises.

Per Erik Bergsjn
(sign.)

Arnfinn Bårdsen
(sign.)

NORGES HWYESTERETT
Den 4. mars 2015 ble det av Hoyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen,
Bergsjo og Ringnes i

HR-2015-00514-U, (sak nr. 2014/2361), sivil sak, bedming om gjenapining:
Anne-ICarina Hyggen Amland
mot
Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS

avsagt slik

KJENNELSE:
Anne-Karina Hyggen Amland har begjært gjenåpning av Hnyesteretts ankeutvalgs beslutning
23. januar 2013 i sak nr. 201212 108 (HR-2013-00141-U), hvor anke over Borgarting
lagmannsretts kjennelse 10. oktober 2012 i sak nr. 12-155122ASIC-BORG104mot
Torkildsen, Tennae & Co Advokatfirma AS ble nektet fremmet.
If~~jesteretts
ankeutvalg bemerker at begimingen om gjenåpning er gebyrpliktig, jf.
rettsgebyrloven § 8 syvende ledd. Ved brev fra H~yesterettskontor 30. januar 2015, jf.
faktura fra Domstoladministrasjonen 2. februar 201 5, ble frist for betaling av rettsgebyret satt
til 23. februar 201 5. Rettsgebyret er ikke betalt innen fristen, og ankeutvalget finner det
åpenbart at begjæringen da må avvises, jf. rettsgebyrloven 5 3 sjette ledd andre punlcturn.
Begjæringen er ikke forelagt motparten, jf. tvisteloven 3 1-9 farste ledd, og motparten har
derfor ikke hatt kostnader i anledning saken.
Kjennelsen er enstemmig.
SLUTNING:
Begjzringen om gjenåpning avvises

Per Erik Bergsja
(sign.)
Riktig utskrift:

3

y01

Arnfinn Bårdsen
(sign.)

