HØJESTERETS KENDELSE
afsagt mandag den 23. august 2010
Sag 72/2010
Advokat Keld Parsbergs
påkære i sagen:
A
(advokat Keld Parsberg)
mod
B
(advokat Marianne Wittenkamp)

Den påkærede kendelse er afsagt af Østre Landsret 21. afdeling den 16. juli 2009.
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Niels Grubbe, Poul Dahl Jensen og Thomas Rørdam.

Påstande
Kærende, advokat Keld Parsberg, har nedlagt påstand om, at landsretten skal genoptage kæremålet og realitetsbehandle kæren, der angår salærfastsættelse i en forældremyndighedssag.

Sagens oplysninger
Ved kendelse af 8. juli 2009 afviste Østre Landsret at behandle kære over Retten i Roskildes
fastsættelse af salær i sagen under henvisning til, at kærefristen på 2 uger efter retsplejelovens
§ 394, stk. 1, ikke var overholdt.
Advokat Keld Parsberg anmodede herefter landsretten om at genoptage kæresagen med henblik på realitetsbehandling af kæren, da han først den 9. juni 2009 havde modtaget underretning om byrettens salærafgørelse af 25. maj 2009.
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Ved kendelse af 16. juli 2009 afviste landsretten at genoptage kæresagens behandling, da der
ikke fandtes at være hjemmel til genoptagelse. Ved kendelse af 10. august 2009 afviste landsretten at tillade kære efter kærefristens udløb.
Procesbevillingsnævnet har den 13. oktober 2009 meddelt tilladelse til, at kendelserne af 8.
juli og 16. juli 2009 påkæres til Højesteret.
Advokat Keld Parsberg har herefter alene påkæret kendelsen af 16. juli 2009 til Højesteret.

Højesterets begrundelse og resultat
Advokat Keld Parsberg har ikke efter Procesbevillingsnævnets tilladelse af 13. oktober 2009
påkæret landsrettens kendelse af 8. juli 2009 til Højesteret, og denne kendelse står derfor ved
magt, jf. retsplejelovens § 394, stk. 2, 1. pkt. Der foreligger ikke tilladelse til kære af landsrettens kendelse af 10. august 2009 til Højesteret.
Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret landsrettens kendelse af 16.
juli 2009.

Thi bestemmes:
Landsrettens kendelse af 16. juli 2009 stadfæstes.

