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 fnlger 2 utskrifter av Hnyesteretts ankeutvalgs kjennelse av 15. april 2015 i
ovennevnte sak til forkynnelse for Dem.
Forkynningstidspunktet fastsettes til 23. april 2015.

Oslo, 16. april 2015
For direktmen

al

Elisabeth Frank Sandal1
seksjonsleder

Postadresse:
Postboks 8016 Dep
0030 Oslo

Kontorndresse:
Hnyesteretts plass 1
0180 Oslo

Telcfan:
22 03 59 00

Tdchks:
22 33 23 55

E-post:
pos@liaycsterett.no

Hjcmmcside:
www.hoyesterett.no

NORGES MQWESTEIQETT
Den 15. april 2015 ble det av Heyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne 0ie, Bergsja
og Ringnes i
HR-2815-00785-U, (sak mr. 201412361), sivil sak, bedaering <pmgjenåpning:

Anne-Karina Hyggen Amland
mot
Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS

avsagt slik
KJENNELSE:
Anne-Karina Hyggen Amland har begjzrt oppfriskning mot Hwesteretts ankeutvalgs
kjennelse 4. mars 20 15 (HR-2015-005 14-U), hvor hennes begjæring om gjenåpning av
Hnyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. januar 201 3 i sak nr. 201212108 (HR-2013-00141-U)
ble avvist på grunn av manglende betaling av rettsgebyret.
Hgyesteretts ankeutvalg bemerker at avvisningskjennelsen 4. mars 2015 ble avsagt med den
begrunnelse at rettsgebyret for begjæringen om gjenåpning ikke var betalt til angitt konto
innen fastsatt frist 23. februar 201 5. Kort tid etter viste det seg at gebyret likevel var betalt
innen fristen, men bokfnrt på feil konto. Kjeimelsen om avvisning ble f~lgeligavsagt med
urette, og utvalget tar begjæringen om oppfriskning til fnlge, jf. tvisteloven 5 16-12 fmste
ledd andre punktum.
Begjæringen om gjenåpning retter seg mot ankeutvalgets beslutning 23. januar 2013 om å
nekte fremmet anke over kjennelse etter tvisteloven 5 30-5. Denne avgjmelsen kan bare
angripes på grunn av slike "feil ved rettergangen" som er nevnt i tvisteloven 5 3 1-3, se
tvisteloven 5 31-2 tredje ledd. Ankeutvalget finner enstemmig at grunnlaget for begjaxingen
om gjenåpning åpenbart er utilstrekkelig. Begjæringen blir derfor å forkaste uten videre
behandling i medhold av tvisteloven 5 3 1-9.

SLUTNING:

Begimingen om oppfrislaing tas til fdge.
Begimingen om gjenåpning forkastes.

Per Erik Bergsjg
(sign.)

Toril M. 0 i e
(sign.)

Arne Ringnes
(sign.)

NORGES ROUESTERETT
Den 15. april 2015 ble det av Hnyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bie, Bergsjn
og Ringnes i
HR-2015-00785-U, (sak nr. 2014/2361), sivil sak, begisring om gjenapning:

Anne-Karina Hyggen Amland
mot
Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS

avsagt slik
KJENNELSE:
Anne-Karina Hyggen Amland har begjmt oppfriskning mot Hwyesteretts ankeutvalgs
kjennelse 4. mars 2015 (HR-2015-00514-U), hvor hennes begjæring om gjenåpning av
Hqesteretts ankeutvalgs beslutning 23. januar 2013 i sak nr. 201212108 (HR-2013-00 141-U)
ble avvist på grunn av manglende betaling av rettsgebyret.
Hoyesteretts ankeutvalg bemerker at avvisningskjennelsen4. mars 2015 ble avsagt med den
begrunnelse at rettsgebyret for begimingen om gjenåpning ikke var betalt til angitt konto
innen fastsatt frist 23. februar 2015. Kort tid etter viste det seg at gebyret likevel var betalt
innen fristen, men bolcfnrt på feil konto. Kjennelsen om avvisning ble fwlgelig avsagt med
urette, og utvalget tar begimingen om oppfriskning til fnlge, jf. tvisteloven 5 16-12 fwrste
ledd andre p d t u m .
Begimingen om gjenåpning retter seg mot ankeutvalgets beslutning 23. januar 2013 om å
nekte fremmet anke over kjennelse etter tvisteloven 5 30-5. Denne avgjnrelsen kan bare
angripes på g m av slike "feil ved rettergangen" som er nevnt i tvisteloven 5 31-3, se
tvisteloven 5 3 1-2 tredje ledd. Ankeutvalget finner enstemmig at grunnlaget for begjæringen
om gjenåpning åpenbart er utilstrekkelig. Begimingen blir derfor å forkaste uten videre
behandling i medhold av tvisteloven 5 31-9.

SLUTNING:

Begimingen om oppfriskning tas til falge
Begimingen om gjenåpning forkastes.

Per Erik Bergsja
(si@.)
Riktig utskrift >;C $i

J

Toril M. Die
(sign.)

Ame Ringnes
(sign.)

