
RETTEN I RANDERS 
KENDELSE

afsagt den 16. januar 2023

Sag BS- /-RAN

X Advokatfirma P/S
(advokat -)

mod

Y ApS 
(advokat Lykke Walter Greve)

Denne afgørelse er truffet af dommer -.

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen drejer sig om betaling af en faktura for advokatarbejde, og der er 
mellem parterne tvist om, hvorvidt den udstedte faktura er for høj. Det er 
oplyst, at Y ApS den 28. november 2022 har indbragt sagen for Advokat-
nævnet.

Y ApS har påstået, at sagen skal afvises, og at der skal ske henvisning af sagen 
til Advokatnævnet.

X Advokatfirma P/S har påstået, at sagen skal fremmes ved byretten. 

Y ApS har til støtte for sin påstand navnlig anført, at betingelserne i 
retsplejelovens § 361, stk. 1, jf. stk. 5, er opfyldt, og at sagen derfor skal 
henvises til Advokatnævnet. Y ApS har i den forbindelse bestridt, at 
klagefristen er overskredet. Y ApS har endvidere henvist til afgørelserne, som 
er trykt i U2021.940V, U2010.974V og U2012.2094 H.
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X Advokatfirma P/S har til støtte for sin påstand navnlig anført, at klagen til 
Advokatnævnet er indgivet for sent, og at klagen derfor vil blive afvist ved 
Advokatnævnet. Endvidere har X Advokatfirma P/S anført, at sagen ikke er 
egnet til behandling ved Advokatnævnet, idet sagen kræver en bevisførelse, 
som ikke tillades i Advokatnævnet.

Rettens begrundelse og resultat
Det er oplyst i sagen, at den omtvistede faktura er udstedt den 11. maj 2020, og 
at der på fakturaen var anført en betalingsfrist på 14 dage. Det må efter 
indholdet af den mail, som advokat -  den 10. juni 2022 sendte til Y ApS lægges 
til grund, at der indtil da havde været forhandlinger mellem parterne om 
afregningen, og at advokat - i sin mail fastsatte en endelig betalingsfrist på 
fakturaen til den 1. august 2022.

Det fremgår af retsplejelovens § 146, stk. 2, at fristen for at indgive en 
salærklage til Advokatnævnet på 1 år regnes fra den endelige afregning. Da 
advokat - i sin mail af 10. juni 2022 fastsatte den endelige betalingsfrist til den 
1. august 2022, kan det således ikke afvises, at Advokatnævnet vil behandle
sagen.

Efter sagens beskaffenhed skønner retten ikke, at sagen ikke egner sig til 
behandling ved Advokatnævnet, jf. retsplejelovens § 361, stk. 1, 2. pkt.

Retten hæver derfor sagen og henviser sagen til Advokatnævnet, jf. 
retsplejelovens § 361, stk. 5, jf. stk. 1. 

THI BESTEMMES:

Sagen hæves og sendes til Advokatnævnet.

Sagen sluttet.

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/rel/LBKG2019938_P361



