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Generalforsamlingen i Svendborg 20. - 22. marts 2015
Sted
Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
Telefon: 62 21 17 00
www.hotel-svendborg.dk
Foreløbigt program
Fredag den 20. marts
Fra kl. 18.00 Øl, vand og vin serveres i baren
Fra kl. 19.00 Buffet
Lørdag den 21. marts
07.00-10.00

Morgenbuffet

10.00-12.30

Kursus (se nedenfor)

12.30-13.15

Frokost

13.15-17.30

Kursus (se nedenfor)

Fra 17.30

Baren er åben

19.00

Velkomstdrink

19.20

Festmiddag

22.30-02.00

Bar, musik i festlokalet

Søndag den 22. marts
07.30-10.00

Morgenbuffet

10.00-11.30

Generalforsamling (Foreløbig dagsorden ses nedenfor. Endelig dagsorden udsendes pr. mail
til alle medlemmer omkring 6. marts 2015)

Oplægsholdere den 21. marts med udgangspunkt i temaet ”forsvareren set udefra”
Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret
Dommer Elisabeth Michaelsen, Retten i Glostrup
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Advokaturchef Jens Rasmussen, Københavns Vestegns Politi
Advokat Jakob Lund Poulsen, Stagetorn Wenzel Lund Poulsen
Tidl. departementschef i Forsvarsministeriet m.m., Michael Christiansen
Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen den 22. marts
Efter foreningens vedtægter § 8 skal på den på den ordinære generalforsamling foretages:
1) Bestyrelsens beretning
2) Forelæggelse og godkendelse af de reviderede årsregnskaber og status samt meddelelse af decharge til
bestyrelsen
3) Valg af formand
4) Valg af den øvrige bestyrelse
5) Valg af revisor
6) Forelæggelse og godkendelse af budget for de to kommende regnskabsår samt forslag til fastsættelse af
kontingent for de to kommende regnskabsår
7) Eventuelle forslag, som bestyrelsen måtte ønske at fremsætte
8) Eventuelle forslag, som måtte være fremkommet fra medlemmer, jfr. § 10
9) Eventuelt

Deltagerliste
Navne på deltagerne kan ses ved at klikke på http://doodle.com/igtpit73vezv8883

www.lffa.dk
Landsforeningens nye hjemmeside www.lffa.dk er i drift. Landsforeningens tidligere hjemmeside under
Danske Advokater er nedlagt.
Adgang til www.lffa.dk’s lukkede del sker ved at klikke på ”log ind” i øverste højre hjørne af hjemmesiden.
Herefter trykkes på ”glemt adgangskode”. Indtast derefter din mailadresse og du får kodeord tilsendt.
Herefter har du bl.a. adgang til Meddelelser fra 1998 og frem.
”Find en forsvarsadvokat” er nu opdateret. Yderligere rettelser kan mailes til tsh@danskeadvokater.dk. Der
kan kun stå anført et telefonnummer pr. advokat.
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Status på ombygning af Vestre Fængsels besøgsrum m.m.
Færdiggørelsen af byggeriet er desværre udskudt flere gange. Ifølge Vestre Fængsel er den nye
besøgsbygning desværre først klar til brug fra juni.
Det forventes, at der kommer to yderligere videorum til maj. Fængslet overvejer at etablere et særligt område
for videofremstilling centralt i fængslet, der et lettilgængeligt for indsatte og forsvarere, men det er endnu
ikke helt besluttet.
Vestre Fængsel henstiller i øvrigt, at forsvarere, der medbringer mad til klienter, medvirker til, at der ryddes
op efter spisningen.

Kortere tid i varetægt
Fra Københavns Kommune, Døgnvagten, er modtaget følgende vedrørende et pilotprojekt om
surrogatfængsling i hjemmet:
”Baggrund
Hvert år anbringes omkring 100 unge københavnere mellem 15 og 17 år på en sikret institution som
alternativ til en almindelig varetægtsfængsling. Selv når varetægtsfængsling foregår på sikrede institutioner,
er det et stort indgreb i den unges liv og kan potentielt set have negative konsekvenser for den unge, blandt
andet fordi skole, fritidsjob, fritidsaktiviteter og igangværende forebyggende foranstaltninger må afbrydes
eller skifte form. Alle faktorer, der kan gøre det vanskeligere for den unge at komme ud af kriminalitet.
For at bidrage til at nedbringe tiden, hvor unge sidder varetægtsfængslet i surrogat på sikrede institutioner,
har Socialforvaltningen i Københavns Kommune igangsat pilotprojektet Kortere tid i varetægt.
Projektperioden løber til den 30. juni 2015 med mulighed for forlængelse.
Formål og aktiviteter
Pilotprojektets formål er at synliggøre alternativer til varetægtsfængsling i surrogat på de sikrede institutioner
og retter sig således mod en bredere udnyttelse af retsplejelovens § 765.
Konkret vil Socialforvaltningen i udvalgte sager fremlægge en handleplan for de foranstaltninger
Socialforvaltningen vil iværksætte, såfremt den unge enten kan løslades eller fortsat varetægtsfængsles i
surrogat, men under mindre indgribende foranstaltninger (jf. retsplejelovens § 765 stk. 2 nr. 1 og 2).
Handleplanen vil beskrive særlige bestemmelser vedr. den unges opholdssted, skole, anvendelse af fritid og
samkvem med bestemte personer, samt hvilke foranstaltninger, der vil kunne iværksættes efter servicelovens
§ 52.
Forud for fristforlængelsen retter Socialforvaltningen henvendelse til den unges forsvarsadvokat for at
indlede et samarbejde. Der vil desuden blive rettet henvendelse til Anklagemyndigheden for at sikre, at
handleplanen i så høj grad som muligt imødekommer de krav, politiet måtte have.
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Socialforvaltningeg Rådgivning
Målgruppe
Målgruppen omfatter unge københavnere mellem 15 og 17 år, som varetægtsfængsles i surrogat på en sikret
institution og som opfylder følgende kriterier:
-

Er i gang med et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb eller havde faste planer om at påbegynde
dette før varetægtsfængslingen.
Tidligere har vist at kunne indgå i strukturerede rammer, fx organiseret fritids-, uddannelses- eller
beskæftigelsesforløb.
Ikke tidligere er straffet for alvorlig eller personfarlig kriminalitet
Tilkendegiver ønske om at indgå og overholde aftaler med Socialforvaltningen og
Anklagemyndigheden.
Har et netværk, der kan støtte den unge og være med til at sikre, at aftaler med de sociale
myndigheder og anklagemyndigheden overholdes. Alternativt er visiteret til foranstaltninger efter
servicelovens § 52, der kan bidrage til en sådan støtte.

Yderligere information
Spørgsmål kan rettes til:
- Ungekoordinator Mette Nielsen, tlf. 2939 3060, mail: ae8n@sof.kk.dk
- Retskoordinator Sebrina Vulff Hansen, tlf. 3317 2825, mail: b75n@sof.kk.dk “
Redaktøren tilføjer, at der nedenfor (Meddelelse 4/2015) er indsat en kendelse fra Østre Landsret, hvor en
16-årig bliver fængslet i surrogat på bopælen.

Invitation til Retslægerådets temamøde om retspsykiatri den 20. maj 2015
Fra Retslægerådet er den 20. januar 2015 modtaget følgende invitation:

”Invitation til Retslægerådets temamøde om retspsykiatri onsdag den 20. maj 2015 fra kl. 13.00 til kl. ca.
16.30, der afholdes på Aarhus Universitetshospital, Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov, Indgang 30.
Retslægerådet har herved fornøjelsen af at invitere til et retspsykiatrisk temamøde, hvor der blandt andet vil
blive sat fokus på udarbejdelse af mentalundersøgelser i et historisk og aktuelt perspektiv, ligesom der vil
blive sat fokus på anklagemyndighedens overvejelser samt Retslægerådets vurdering af de erklæringer, der i
2012 har været forelagt rådet til udtalelse.
Der er lagt følgende program for temamødet:
Kl. 13.00 – 13.20: Velkomst og indledning til dagens tema ved Retslægerådets formand, professor
Bent Ottesen og næstformand, Klinikchef Mette Brandt-Christensen
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Kl. 13.20 – 14.00: Mentalundersøgelser i Danmark i et historisk perspektiv, samt aktuel status vest
for Storebælt ved overlæge Kirsten Nitschke
Kl. 14.00 – 14.30: Mentalundersøgelser ved Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik i et historisk
perspektiv, samt aktuel status øst for Storebælt ved ledende overlæge Dorte
Sestoft, Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik, medlem af Retslægerådet
Kl. 14.30 – 14.45: Kaffepause
Kl. 14.45 – 15.05: Anklagemyndighedens overvejelser ved Rigsadvokaten
Kl. 15.05 – 15.30: Retslægerådets vurderinger 2012 ved overlæge Jens Lund, medlem af Retslægerådet
Kl. 15.30 – 16.30: Debat, opsamling og afslutning ved Retslægerådets formandskab

Deltagelse i temamødet er gratis, men deltagerne må selv afholde eventuelle transportudgifter. Af
pladshensyn er deltagerantallet begrænset til maximalt 150 personer og sker efter først til mølle princippet.
Af hensyn til planlægningen af arrangementet er tilmeldingen bindende og skal ske via e-mail,
retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk til Retslægerådets sekretariat senest den 30. april 2015.”

Indkaldelse til afsoning med digital post
Bestyrelsen i Landsforeningen af Forsvarsadvokater har for nylig drøftet det forhold, at indkaldelse til
afsoning fra den 1. november 2014 alene sker ved digital post. Bestyrelsen er opmærksom på, at offentlige
myndigheder fra den 1. november 2014 udsender digital post, også selvom den enkelte borger ikke aktivt har
tilmeldt sig. Endvidere er Landsforeningen opmærksom på reglerne om mulighederne for fritagelse for
digital post.
Problemstillingen er imidlertid, at en del domfældte, der står foran indkaldelse til afsoning (ofte med kort
varsel), ikke lever en tilværelse, hvor gennemgang af digital post er en løbende rutine. Dette er uanset, at der
udsendes en påmindelsesmail med advisering om, at der er nyt i den digitale postkasse. Konsekvensen er, at
en række personer udebliver fra afsoning, hvilket hverken er i Kriminalforsorgens eller i de enkelte
domfældtes interesse.
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I den anledning har Landsforeningen kontaktet Kriminalforsorgen og forespurgt, om Kriminalforsorgen er
enig i, at der kan være et problem i, at indkaldelse til afsoning alene sker med digital post.
Kontorchef Jakob Schiøler fra Kriminalforsorgen har svaret som følger:
”Tak for jeres henvendelse af 9. januar 2015 vedrørende tilsigelse til afsoning via digital post. I
henvendelsen spørges der til, om Kriminalforsorgen er enig i, at det kan være et problem, at indkaldelse til
afsoning alene sker med digital post.
Emnet har for nylig været berørt i Justitsministeriets besvarelse af 22. januar 2015 af spørgsmål nr. 278 fra
Folketingets Retsudvalg. Følgende fremgår af besvarelsen:
”(..)I forbindelse med indførelse af digital post den 1. november 2014 sker tilsigelse af dømte
til afsoning nu via digital post, hvilket muligvis kan have betydning for antallet af personer,
som ikke møder til afsoning. Da Kriminalforsorgen først pr. 1. november 2014 er begyndt at
tilsige dømte til afsoning via digital post, er det endnu for tidligt at udtale sig om, i hvilket
omfang dette har betydning for antallet af udeblivelser fra afsoning.
Direktoratet kan oplyse, at man i den kommende tid vil følge udviklingen i antallet af
udeblivelser nøje og foretage de undersøgelser, som dette måtte give anledning til.”
Som det fremgår af Justitsministeriets besvarelse, er man opmærksom på den problemstilling, som
Landsforeningen har påpeget, og Kriminalforsorgen har særligt fokus herpå.”

Fast adgangskontrol indføres ved fem byretter i et år
På www.domstol.dk er der den 6. februar 2015 offentliggjort følgende:
”Danmarks Domstole iværksætter en tidsbegrænset ordning med fast adgangskontrol, efter at
Justitsministeriet har givet mulighed for, at der kan anvendes yderligere 15 mio. kr. af domstolenes
opsparing.
Hen over efteråret og vinteren 2014/2015 har Domstolsstyrelsen drøftet spørgsmålet om sikkerhed i
retsbygninger med Justitsministeriet med henblik på tilførsel af yderligere midler til domstolene til blandt
andet fast adgangskontrol.
Inden jul tilkendegav Justitsministeriet, at ca. 15 mio. kr. af domstolenes opsparing kan anvendes til
sikkerhedsmæssige tiltag i 2015. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 16. december 2014 at udmønte
midlerne til en række initiativer, der kan medvirke til at øge sikkerheden ved domstolene, herunder
uddannelse, etablering af en sikkerhedsorganisation og indkøb af supplerende sikkerhedsudstyr.
På finansloven for 2015 er der ikke afsat yderligere midler til sikkerhed. Det betyder, at der ikke er midler til
at indføre fast adgangskontrol i form af fast vagt i alle retsbygninger, hvilket ellers har været domstolenes
ønske.
Tidsbegrænset ordning
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Justitsministeren har opfordret domstolene til at gøre erfaringer med fast adgangskontrol i en afgrænset
periode. Efter drøftelser med præsidenterne og personaleorganisationerne har bestyrelsen besluttet at
iværksætte en tidsbegrænset ordning med fast adgangskontrol ved fem større byretter. Denne ordning, der for
et år vil koste 15 mio. kr. har Justitsministeriet givet mulighed for at finansiere af domstolenes opsparing.
Formålet er at gøre nogle erfaringer med fast adgangskontrol, herunder om en sådan kontrol øger personalets
og brugernes tryghedsfølelse.
Domstolsstyrelsen forventer, at ordningen skal løbe i ca. et år for at give et brugbart evalueringsgrundlag.
Tidspunktet for, hvornår ordningen påbegyndes, afhænger af, hvornår den nødvendige visitationshjemmel i
retsplejeloven sættes i kraft, samt hvor lang tid det vil tage at ansætte og uddanne personale.
”I bestyrelsen havde vi håbet, at der blev stillet tilstrækkelige bevillinger til rådighed for fast adgangskontrol
ved alle retter, men vi vil givetvis kunne drage nyttige erfaringer af den tidsbegrænsede ordning,” siger Jens
Peter Christensen, bestyrelsesformand for Domstolsstyrelsen.
Der vil således på samme måde, som det har været tilfældet ved de svenske retter, blive skabt mulighed for at
indsamle erfaringer om virkningerne af fast adgangskontrol hos et begrænset antal retter. Det vil senere, når
den tidsbegrænsede ordning er ophørt, skulle afklares, om og hvorledes en permanent ordning skal udbredes
og i givet fald finansieres.”

Underretning af tiltalte om beskikkelse af forsvarer
Fra Domstolsstyrelsen er der den 16. februar 2015 modtaget følgende:
”Underretning af tiltalte om beskikkelse af forsvarer
Domstolsstyrelsen skal hermed orientere om, at retterne i domsmandssager fremover vil orientere tiltalte om,
hvem der er beskikket som forsvarer, i forbindelse med at forsvarer beskikkes og retsmøde berammes.
Orienteringen vil indeholde oplysning om navn, adresse og telefonnummer på den beskikkede forsvarer samt
en tilkendegivelse af, at sene ønsker om forsvarerskifte ikke kan forventes imødekommet, hvis advokaten
ikke kan møde på det tidspunkt, hovedforhandlingen er berammet til.
Baggrunden for orienteringen er en anbefaling fra arbejdsgruppen om hutigere behandling af straffesager.
Arbejdsgruppen fandt, at det vil kunne fremme behandlingen af straffesager, at tiltalte så tidligt som muligt
får at vide, hvem der er beskikket som forsvarer. Det er forventningen, at dette tiltag vil kunne medvirke til
at mindske risikoen for sene omberammelser forårsaget af sent skifte af forsvarer.
Den nye orientering til tiltalte forventes taget i brug fra den 18. februar 2015.”

Fristforlængelser via videolink
Efter nogen forsinkelse foregår en del fristforlængelser nu via videolink.
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Opmærksomheden henledes på, at forsvareren som udgangspunkt under fristforlængelsen opholder sig
sammen med sin klient i arresten.
Af hensyn til de øvrige aktører er det vigtigt, at besked om frivillig fristforlængelse meddeles i så god tid
som muligt forud for fristforlængelsen.
Om regelgrundlaget kan særligt henvises til Rigsadvokatens meddelelse nr. 3 i 2014 om brug af videolink i
retsmøder.
Som omtalt i Meddelelser nr. 10 i 2014 har Domstolsstyrelsen udarbejdet en folder, der kan udleveres til
personer, der bliver varetægtsfængslet. I folderen er beskrevet, hvordan en fristforlængelse via videolink
foregår.

Høringer
Justitsministeriet
Strafferetskontoret@jm.dk
30. januar 2015

Høring over betænkning nr. 1549/2014 om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager (2014-731-0045)
Ved e-mail af 18. december 2014 har Justitsministeriet anmodet Landsforeningen af Forsvarsadvokater om
bemærkninger til ovennævnte.
I betænkningens kapitel 6 peger Strafferetsplejeudvalget på en række hensyn, der taler for og imod at indføre
adgang for forurettede til at vælge at afgive forklaring før tiltalte og dermed adgang til at overvære tiltaltes
forklaring og resten af hovedforhandlingen.
Det nævnes i betænkningen, at for en sådan ordning taler navnlig, at nogle forurettede kan føle behov for at
indtage en mere central rolle under hovedforhandlingen. Det er i den forbindelse blevet anført, at ordningen
vil kunne bidrage til at bringe forurettedes version af sagen mere i centrum og give forurettede en bedre
oplevelse af retssystemets behandling af sagen og af at blive taget alvorligt.
Imod en sådan ordning taler ifølge betænkningen bl.a., at ordningen for nogle forurettede vil kunne forstærke
ubehaget ved at afgive forklaring i retten og dermed føre til en yderligere belastning.
Endvidere vil en ændring af rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer afhængig af den enkelte sags
omstændigheder kunne forringe mulighederne for under hovedforhandlingen at oplyse straffesagen med
henblik på, at retten kan træffe en korrekt afgørelse.
Herudover vil ordningen navnlig i det omfang den i praksis benyttes af de forurettede kunne medføre
yderligere ressourceforbrug for anklagemyndigheden, retten og de øvrige aktører i straffesagen og medføre
udsættelser og længere berammelsestider.
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Landsforeningen af Forsvarsadvokater kan tilslutte sig Strafferetsplejeudvalgets opfattelse, hvorefter det må
bero på en samlet politisk afvejning af en række hensyn, om ordningen, der vil være en væsentlig nyskabelse
i dansk strafferetspleje, bør indføres.
Landsforeningen af Forsvarsadvokater skal dog understrege, at en indførelse af en sådan ordning vil være
ganske betænkelig.
Under selve hovedforhandlingen i en straffesag bør fokus være på at sikre, at det er en proces, hvor
anklagemyndigheden fører sagen mod tiltalte under behørig hensyntagen til uskyldsformodningen jf. EMRK
art. 6, stk. 2. Hovedforhandlingen må ikke få karakter af, at det er forurettedes sag mod tiltalte.

Henrik Stagetorn

Seneste nyt fra Højesteret
Siden sidste nummer af Meddelelser er der afsagt følgende afgørelser af Højesteret af interesse for
forsvarsadvokater. Afgørelserne findes på www.hoejesteret.dk.

For sen genindbringelse af en hjemvist sag kunne ikke føre til frifindelse af tiltalte, men forsinkelsen
havde betydning for strafudmålingen
Dom afsagt den 11. februar 2015, sag 219/2014
T var ved Østre Landsrets dom af 9. april 2014 blevet fundet skyldig i overtrædelse af lov om
vagtvirksomhed og straffet med en bøde på 75.000 kr.
Retten på Frederiksberg afsagde første gang dom i sagen den 19. februar 2008. På grund af rettergangsfejl
hjemviste Østre Landsret ved dom af 10. april 2008 sagen til fornyet behandling i byretten.
Anklagemyndigheden indbragte ved anklageskrift af 8. april 2009 sagen på ny for Retten på Frederiksberg,
der afsagde dom den 15. oktober 2013. Sagen blev herefter anket til Østre Landsret, der afsagde dom i sagen
den 9. april 2014.
Der var enighed om, at anklagemyndigheden ikke havde opfyldt kravet i retsplejelovens § 930, stk. 1, om
snarest muligt efter landsrettens hjemvisningsdom af 10. april 2008 at indbringe sagen på ny for byretten.
Hovedspørgsmålet for Højesteret var, hvilke retsvirkninger der var knyttet til den manglende overholdelse af
dette krav.
Højesteret fastslog, at der ikke var udtrykkelig hjemmel til at afvise en sag eller frifinde en tiltalt ved
manglende iagttagelse af kravet i § 930, stk. 1, og at en for sen indbringelse af sagen efter § 930, stk. 1,
heller ikke kunne sidestilles med overskridelse af ankefristen. I den konkrete sag kunne tilsidesættelsen af
kravet i § 930, stk. 1, heller ikke sidestilles med et frafald af tiltale, ligesom der ikke var grundlag for at anse
forfølgningen mod T for standset på ubestemt tid. Derimod gav tilsidesættelsen af kravet i § 930, stk. 1,
særlig anledning til at overveje strafnedsættelse eller strafbortfald.
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Højesteret kom på grundlag af en konkret vurdering af betydningen af den for sene genindbringelse af sagen
for byretten, karakteren af de strafbare forhold og den samlede sagsbehandlingstid frem til, at straffen for de
forhold, der var omfattet af landsrettens hjemvisningsdom, skulle bortfalde.
T var ved landsrettens dom af 9. april 2014 tillige blevet fundet skyldig i et forhold, der ikke havde været
omfattet af landsrettens hjemvisningsdom. Om dette forhold fastslog Højesteret, at sagsbehandlingstiden ved
byretten havde oversteget det rimelige, da den havde strakt sig over mere end 4 år. Selv om forsinkelsen i et
vist omfang havde beroet på T’s egne forhold, skulle T kompenseres for forsinkelsen. Højesteret fastsatte på
den baggrund straffen for dette forhold til en bøde på 50.000 kr.
Landsretten var nået til et andet resultat.

5.000 kr. i bøde for overtrædelse af reglerne om vejtransport af farligt gods ved at have transporteret
641 liter fyringsolie i en husstandsolietank anbragt på en påhængsvogn
Dom afsagt den 16. februar 2015, sag 222/2014
For Højesteret angik sagen, om T kunne straffes for overtrædelse af reglerne om vejtransport af farligt gods
ved at transportere 641 liter fyringsolie fra Frederikssund mod Sjællands Odde i en gammel
husstandsolietank, der kunne rumme i hvert fald 700 liter, og som T havde anbragt på en påhængsvogn.
Spørgsmålet var, om forholdet var omfattet af den almindelige bestemmelse om vejtransport af farligt gods
eller af de særlige regler for privatpersoners transport af farligt gods. Tvisten angik desuden, om bøden for
forholdet, som landsretten havde fastsat til 25.000 kr., skulle nedsættes.
Højesteret fastslog, at forholdet skulle henføres under den almindelige bestemmelse om vejtransport af
farligt gods, og at bøden for dette forhold efter en samlet vurdering skulle fastsættes til 5.000 kr.
T var desuden idømt en bøde på 1.500 kr. for at have benyttet håndholdt mobiltelefon under kørslen, og
Højesteret fastsatte herefter den samlede bøde til 6.500 kr.
Landsretten var kommet til et andet resultat, idet landsretten havde fastsat bøden for overtrædelse af reglerne
om vejtransport af farligt gods til 25.000 kr.

Frihedsberøvelse af udvist udlænding var efter omstændighederne ulovlig
Kendelse afsagt den 17. februar 2015, sag 300/2013
Udlændingen U blev den 25. juli 2013 antruffet, anholdt og visiteret i en park, hvor han blev fundet i
besiddelse af 0,72 gram cannabis, for hvilket han vedtog en bøde på 400 kr. Udlændingestyrelsen besluttede
samme dag at udvise U – der havde spansk opholdstilladelse – af Danmark for overtrædelse af lov om
euforiserende stoffer.
Den 26. juli 2013 blev U frihedsberøvet efter udlændingeloven til den 6. august 2013 for at sikre muligheden
for udvisning. I byretten forklarede U, at han på sin telefon havde en udrejsebillet gyldig til den 10. august
2013, og at billetten var købt af vennen V, hos hvem hans pas og taske lå. V indleverede samme dag som
anholdelsen U’s pas og 1.500 kr. til politiet.
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Højesteret udtalte bl.a., at de anførte omstændigheder burde have givet byretten anledning til at søge sagen
yderligere oplyst, herunder ved at udspørge U om forholdet til V og om logi hos denne. Om fornødent kunne
V indkaldes som vidne. Dette måtte endvidere antages, at oplysningen om U’s logi hos V, der kom frem ved
V’s forklaring for Højesteret, ville være kommet frem på denne måde.
Højesteret fastslog, at det efter omstændighederne ikke var nødvendigt at frihedsberøve U for at sikre
muligheden for udvisning, men at andre foranstaltninger efter udlændingeloven var tilstrækkelige.
Landsretten var nået til et andet resultat.

Der var ikke påvirkningsrisiko og flugtrisiko i en sag vedrørende varetægtsfængsling af en svensk
statsborger med gode og stabile personlige forhold
Kendelse afsagt 19. februar 2015, sag 209/2014
T blev den 14. august 2014 bragt til standsning ved Sandholmlejren i Nordsjælland. I bilen var fire
passagerer, der var syriske statsborgere. T blev anholdt og sigtet for menneskesmugling under særligt
skærpende omstændigheder. T erkendte sig skyldig i overtrædelse af udlændingeloven, men ikke i
overtrædelse af straffeloven. T oplyste, at han er svensk statsborger med fast bopæl i Sverige. Han kom til
Sverige da han var 15 år gammel i 1989, han er gift med en svensk statsborger og har to børn på 5 og 6 år.
Han havde endvidere fast arbejde som buschauffør.
T blev fremstillet i grundlovsforhør den 15. august 2014, hvor anklagemyndighedens anmodning om
varetægtsfængsling efter retsplejelovens regler om påvirkningsrisiko og flugtrisiko ikke blev taget til følge,
og T blev derfor løsladt. Anklagemyndigheden kærede byrettens kendelse til landsretten. Landsretten
afsagde kendelse den 3. september 2014 om, at betingelserne for varetægtsfængsling var opfyldt både
vedrørende påvirkningsrisiko og flugtrisiko.
Højesteret kom frem til, at betingelserne for varetægtsfængsling efter retsplejelovens regler om
påvirkningsrisiko var opfyldt på tidspunktet for grundlovsforhøret i byretten den 15. august 2014. Da T blev
løsladt og således havde været på fri fod i knap tre uger, da landsretten traf afgørelse den 3. september 2014,
var betingelserne for påvirkningsrisiko ikke længere opfyldt.
Efter en samlet vurdering af Ts forhold fandt Højesteret ikke, at der var bestemte grunde til at antage, at T
ville unddrage sig strafforfølgningen. Betingelserne for varetægtsfængsling efter retsplejelovens regler om
flugtrisiko var derfor heller ikke opfyldt.
Landsretten var nået til et andet resultat.

Trusler fremsat over for en person, der havde leveret et bevis i en straffesag, men som ikke havde
afgivet eller kunne forventes at afgive forklaring i sagen, var ikke strafbare.
Dom afsagt den 25. februar 2015, sag 158/2014
T blev ved Retten i Roskildes dom af 3. juli 2012 straffet med fængsel i 40 dage for vold mod sin stedsøn.
Byrettens dom blev stadfæstet af Østre Landsret ved dom af 14. december 2012.

32

Som bevis i straffesagen indgik bl.a. et fotografi af stedsønnens ryg, der viste mærker efter den udøvede
vold. Fotografiet var optaget af T’s svigerinde, B, i forlængelse af voldsepisoden. B overgav den
efterfølgende dag fotografiet til T’s søster, der videregav fotografiet til politiet i forbindelse med, at hun
anmeldte voldsepisoden. Under ankesagens behandling i landsretten udtalte T under en telefonsamtale over
for B bl.a. ”… du skal kigge dig over skulderen”.
Spørgsmålet for Højesteret var, om T kunne straffes for denne udtalelse efter straffelovens § 123, der
vedrører bl.a. trusler fremsat over for en person i anledning af dennes forventede eller allerede afgivne
forklaring til politiet eller i retten.
Højesteret fastslog, at der hverken i ordlyden af eller forarbejderne til straffelovens § 123 er holdepunkter
for, at bestemmelsen omfatter en person, der i en straffesag har leveret et bevis i form af et fotografi, men
som ikke har afgivet eller forventes at afgive forklaring i sagen. Trusler mod en sådan person er heller ikke
strafbare efter en analogi af straffelovens § 123.
T blev derfor frifundet.

Meddelelse 3/2015

God advokatskik
Retsplejelovens § 126, stk. 1
Advokat A anmodede om beskikkelse for X alene på baggrund af en henvendelse fra dennes familie. Det var
først efter, at advokat A var blevet beskikket, at han kontaktede sin klient og derved fik bekræftet, at han
ønskede at lade sig repræsentere af advokat A. Advokatnævnet fandt på den baggrund, at advokat A ikke
havde fået en anmodning fra X om beskikkelse, og at advokat A således havde tilsidesat god advokatskik, jf.
retsplejelovens § 126, stk. 1. Advokatnævnet pålagde derfor i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1,
advokat A en bøde på 10.000 kr.
Advokatnævnets kendelse 31. oktober 2014, sagsnr. 2014 - 2522
”Sagens parter:
I denne sag har klager klaget over advokat A.
Sagens tema:
Klager, har klaget over, at advokat A har tilsidesat god advokatskik ved at have søgt og fået beskikkelse for
X på baggrund af et familiemedlems henvendelse uden at have sikret sig, at det var i overensstemmelse med
dennes ønske.
Datoen for klagen:
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Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 25. august 2014.
Sagsfremstilling:
Det fremgår af sagen, at advokat A den 6. august 2014 blev kontaktet af varetægtsarrestant X’s søster. Hun
oplyste, at hendes bror havde bedt hende om at finde en ny forsvarer, idet han var utilfreds med advokat A,
som var beskikket for ham.
På den baggrund anmodede advokat A samme dag [navn på politiet] om at foranledige, at han blev beskikket
som forsvarer. [Navn på retten] beskikkede den 14. august 2014 advokat A som forsvarer for X.
Straks herefter kontaktede advokat A telefonisk X, og den 18. august 2014 afholdt de et møde i Arresthuset i
[navn på byen]. [Navn på retten] beskikkede på Xs anmodning den 18. august 2014 klager som forsvarer for
X og tilbagekaldte samtidigt hermed beskikkelsen af advokat A.
Advokat A blev i tiden efter den 6. august 2014 løbende kontaktet af Xs søster, der stillede spørgsmål til
sagen, som advokat A imidlertid ikke kunne besvare, da han var underlagt tavshedspligt. På baggrund af
oplysning fra søsteren om, at hendes bror var utilfreds med advokat A og derfor ønskede at skifte forsvarer,
kontaktede advokat A den 20. august 2014 X.
Advokat A har til Advokatnævnet oplyst, at X under ovennævnte telefonsamtale oplyste, at han fortsat
ønskede at være repræsenteret af advokat A. I den forbindelse oplyste klienten, at han tidligere havde
begæret klager beskikket for sig, men at han ikke længere ønskede dette.
Senere samme dag modtag advokat A fra [navn på retten] oplysningen om, at hans beskikkelse var
tilbagekaldt.
Den 21. august 2014 skrev klager til [navn på retten], at X ca. 2 uger forinden havde anmodet om, at hun
blev beskikket som forsvarer. Klager ønskede oplyst, hvornår anmodningen var modtaget i retten, samt på
hvilket grundlag advokat A havde anmodet om beskikkelse, idet hun havde fået oplyst, at beskikkelsen var
sket efter anmodning fra Xs familie.
Advokat A sendte på baggrund af brevet fra klager, som han havde modtaget i kopi, den 25. august 2014 en
redegørelse for forløbet omkring sin beskikkelse til [navn på retten].
Parternes påstande og anbringender:
Klager:
Klager har påstået, at advokat A har tilsidesat god advokatskik ved at have søgt beskikkelse for en klient på
baggrund af et familiemedlems henvendelse uden at have sikret sig, at dette var i overensstemmelse med
klientens ønske.
Klager har til støtte herfor særligt gjort gældende, at X har oplyst hende om, at han aldrig havde anmodet om
at få advokat A beskikket som forsvarer, og at han heller ikke havde drøftet dette med sin familie.
Indklagede:
Advokat A har påstået frifindelse og har til støtte herfor særligt gjort gældende, at han rettede henvendelse til
X efter anmodning fra dennes familie. X bekræftede ved den første kontakt, at han havde bedt familien om at
kontakte en forsvarer, samt at han ønskede, at advokat A skulle repræsentere ham.
Advokatnævnets behandling:
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Sagen har været behandlet på et møde i Advokatnævnet med deltagelse af 5 medlemmer.
Nævnets afgørelse og begrundelse:
Det følger af retsplejelovens § 126, stk. 1, at en advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god
advokatskik.
En advokat må alene påtage sig en sag for en klient efter direkte anmodning fra klienten, fra en anden
advokat på klientens vegne eller efter anmodning fra en offentlig myndighed eller andet kompetent organ.
Advokatnævnet lægger ved sin afgørelse til grund, at advokat A anmodede om beskikkelse for X alene på
baggrund af en henvendelse fra dennes familie. Det var først efter, at advokat A var blevet beskikket, at han
kontaktede sin klient og derved fik bekræftet, at han ønskede at lade sig repræsentere af advokat A.
Advokatnævnet finder på den baggrund, at advokat A ikke har fået en anmodning fra X om beskikkelse, og
at advokat A således har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Advokatnævnet
pålægger derfor i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1, advokat A en bøde på 10.000 kr.
Advokat A kan indbringe afgørelsen for retten inden 4 uger efter modtagelsen af kendelsen, jf.
retsplejelovens § 147 d.
Herefter bestemmes:
Advokat A pålægges en bøde på 10.000 kr.”

Meddelelse 4/2015

Varetægtsfængsling – Surrogat - Unge - Forsøgsordning
Retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3 og § 765
S1 på 16 år sigtet for vold efter straffelovens § 245 i forening med flere medgerningsmænd fortsat
varetægtsfængslet i surrogat i eget hjem under tilsyn af kommunen som led i forsøgsordningen ”kortere tid i
varetægt”. Ordningen er omtalt i dette nummer af Meddelelser.
Østre Landsrets kendelse 10. februar 2015, 13. afd. S-346-15
”Udskrift af retsbogen for afdelingen for grundlovsforhør m.m.
Den 9. februar 2015 kl. 09.30 blev Københavns Byret sat i fristafdelingen af dommer J. Protokolfører var B.
Retsmødet var offentligt.
Der foretoges sag
SS 92-1227/2015
mod
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arrestanten S1 (navneforbud)
og
arrestanten S2 (navneforbud)
og
arrestanten S3
og
arrestanten S4
Anklagerfuldmægtig H mødte for anklagemyndigheden og fremlagde grundlovsudskrift og skriftlig
anmodning om fristforlængelse.
Fra de sociale myndigheder var mødt B og C, Københavns Kommune.
Advokat A var mødt som beskikket forsvarer for S1.
Kl. 15.03 fremstilledes arrestanten S1.
Anklageren begærede dørene lukket.
Forsvareren ville ikke protestere herimod.
Der var ingen repræsentanter for pressen til stede.
Der afsagdes sålydende
K E N D E L S E:
Da sagens behandling i et offentligt retsmøde må antages på afgørende måde at hindre sagens oplysning,
tages den fremsatte begæring til følge i medfør af retsplejelovens § 29, stk. 3, nr. 4, hvorfor
bestemmes:
Dette retsmøde holdes for lukkede døre.
Dørene lukkedes kl. 15.06.
Anklageren gjorde rede for sagen og begærede fængslingsfristen forlænget med 2 uger.
Forsvareren protesterede herimod og nedlagde subsidiær påstand om, at surrogat-anbringelsen på lukket
institution for unge ændres til en surrogatanbringelse i eget hjem på de vilkår, der fremgår af aftalen af 3.
februar 2015 mellem Københavns Kommune, Socialforvaltningen, S1 og hans far. Forsvareren henviste
endvidere til det, der fremgår af Københavns Kommunes informationsbrev af 5. november 2014 – kortere tid
i varetægt.
Anklageren protesterede imod, at surrogatanbringelsen på lukket institution for unges ændres til en
surrogatanbringelse i eget hjem.
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Der afsagdes sålydende
K E N D E L S E:
Efter sagens karakter er grundlaget for rettens kendelse af 14. januar 2015 fortsat til stede, jf. retsplejelovens
§ 762, stk. 1, nr. 3.
Henset til S1’s meget unge alder og da retten finder, at hensynet til retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3 i
nærværende sag vil kunne varetages på baggrund af aftalen af 3. februar 2015 mellem Københavns
Kommune, Socialforvaltningen og S1 og hans far, herunder navnlig aftalens pkt. 6, finder retten grundlag for
under henvisning til retsplejelovens § 765, stk. 2, nr. 2 og 3, at ændre surrogatanbringelsen fra en lukket
institution for unge til en surrogatanbringelse i eget hjem på de vilkår, der fremgår af aftalen af 3. februar
2015, hvorfor
bestemmes:
Arrestanten S1 skal forblive varetægtsfængslet i surrogat i eget hjem på følgende vilkår:
1. S1 skal møde dagligt i skole og til tiden, og må ikke forlade den førend ophør af undervisning.
Skolen udøver skærpet tilsyn.
2. S1 skal alle hverdage opholde sig i hjemmet efter kl. 18.00, og må efter dette tidspunkt kun forlade
hjemmet i følgeskab med en eller begge forældre.
3. S1 skal opholde sig i hjemmet alle weekender med mindre, at han er i følgeskab med en eller begge
forældre.
4. S1 skal samarbejde med sin kontaktperson fra Ungdomsklubben, og mødes med denne 3 gange
ugentligt.
5. S1 skal enten mødes med eller tale i telefon med BFCK’s kriminalpræventivmedarbejder B
minimum en gang om ugen.
6. S1 må ikke opsøge, ringe sms’s eller på nogen anden måde have kontakt med de andre implicerede i
den aktuelle straffesag.
7. S1 skal afholde sig fra at begå kriminalitet samt uro- og eller utrygskabende adfærd.
Retten bestemte endvidere, at Københavns Kommune og S1’s far skal underrette Københavns Politi, såfremt
S1 ikke overholder de fastsatte vilkår.
Fristen fastsattes til 2 uger, således at den udløber den 23. februar 2015.
Anklageren kærede kendelsen til Østre Landsret. Der vil blive indgivet kæreskrift.
Forsvareren vil indgive kæresvarskrift.
S1 forlod retten med sin far og repræsentanterne fra Københavns Kommune.
Dørene åbnedes.”

…
”Den 10. februar 2015 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 42, København.
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Som dommere fungerede landsdommer A, B og C (kst.), førstnævnte som rettens formand.
Der foretoges
13. afd. S-346-15:
Anklagemyndigheden
mod
S1
Ingen var indkaldt eller mødt.
Der fremlagdes udskrift af retsbogen fra Københavns Byret (SS 92-1227/2015) med bilag samt skriftligt
indlæg af 10. februar 2015 fra anklagemyndigheden og forsvareren. Anklagemyndigheden har kæret
kendelse af 9. februar 2015 om fortsat varetægtsfængsling i surrogat i eget hjem i medfør af retsplejelovens §
762, stk. 1. nr. 3, jf. § 765, stk. 2, nr. 2 og 3, til den 23. februar 2015 med påstand om, at fængslingen skal
ske på en lukket institution.
S1 har været frihedsberøvet fra den 14. januar 2015 og er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 245.
Efter votering afsagdes
k e n d e l s e:
Anklagemyndigheden har telefonisk oplyst, at anklagemyndigheden ikke er i besiddelse af oplysninger om
medgerningsmænd udover de fire medsigtede, der alle er varetægtsfængslet. Landsretten finder således ikke
grundlag for at antage, at der er medgerningsmænd på fri fod.
Det tiltrædes, at der er begrundet mistanke om, at S1 har gjort sig skyldig i den rejste sigtelse. Det tiltrædes
endvidere, at der under hensyn til sagens karakter, og at de sigtede ikke har villet udtale sig i retten, er
bestemte grunde til at antage, at de vil påvirke efterforskningen navnlig ved at afstemme forklaringer, jf.
retsplejelovens § 762, stk. 1 nr. 3. De forurettede og de sigtede kender efter det oplyste ikke hinanden, og
landsretten finder således ikke grundlag for at antage, at sigtede på fri fod vil kunne påvirke deres
forklaringer. Formålet med varetægtsfængslingen er således navnlig at forhindre, at de sigtede afstemmer
forklaringer.
Under hensyn til samtlige medsigtede er varetægtsfængslede og i øvrigt af de grunde, der er anført af
byretten, finder landsretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte byrettens vurdering af, at hensynet
til varetægtsfængslingens formål kan varetages ved de vilkår, der er fastsat af byretten.
Landsretten stadfæster derfor byrettens kendelse.
THI BESTEMMES:
Byrettens kendelse stadfæstes.”
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Meddelelse 5/2015

Vidneførsel
Statsadvokaten anmodede i forbindelse med en ankesag landsretten om at tage stilling til, hvorvidt
forsvarerens vidne V kunne føres som vidne i sagen, idet V ikke havde ønsket at afgive forklaring til politiet.
Forsvareren havde fastholdt vidneførelsen. Der er ikke i retsplejelovens krav om, at vidner i en straffesag
forud skal være afhørt af politiet, hvorfor det blev bestemt, forsvareren kunne føre V som vidne.

Østre Landsrets kendelse 22. januar 2015, 13. afd. S-346-15

”Anklagemyndigheden
mod
T
Ingen var indkaldt eller mødt.
Der fremlagdes brev af 19. december 2014 fra Statsadvokaten i København samt brev af 13. januar 2015 fra
den beskikkede forsvarer.
Statsadvokaten har anmodet landsretten om, at tage stilling til, hvorvidt V kan føres som vidne i sagen, idet
denne ikke har ønsket at afgive forklaringer til politiet.
Forsvareren har fastholdt vidneførelsen.
Efter votering afsagdes
kendelse:
Der er ikke i retsplejelovens krav om, at vidner i en straffesag forud skal være afhørt af politiet, hvorfor
bestemmes:
Det tillades forsvareren at føre V som vidne.
Der er ikke herved taget stilling til vidnets betydning for sagen i fald han ikke møder op.”

Meddelelse 6/2015

Varetægtsfængsling – Våbenbesiddelse - Retshåndhævelsesarrest
Straffelovens § 192 a, stk. 1 og retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1
T var tiltalt for bl.a. overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1 ved at have været i besiddelse af en pistol,
som han havde prøveskudt. Han havde været frihedsberøvet i næsten 4 måneder i sagen, der er berammet til

39

hovedforhandling den 18. marts 2015. Henset hertil og til grovheden af det forhold, som har begrundet
varetægtsfængslingen, skønnedes hensynet til retshåndhævelsen ikke længere at kræve, at T fortsat ikke er på
fri fod, hvorfor T blev løsladt.
Østre Landsrets kendelse 19. februar 2015, 8. afd. nr. S-432-15
”Den 18. februar 2015 kl. 09.00 blev Københavns Byret sat i retssal 28.
Retsmødet var offentligt.
Der foretoges sag
SS3-1885/2015
mod
T
Senioranklager S var mødt for anklagemyndigheden og fremlagde grundlovsudskrift og skriftlig anmodning
om fristforlængelse.
Advokat A har mødt som beskikket forsvarer.
Arrestanten T ønskede ikke at blive fremstillet d.d.
Anklageren redegjorde for sagen og begærede i medfør af retsplejelovens § 767, stk. 2, jf. § 762, stk. 2, nr. 1,
varetægtsfængslingen fortsat, indtil der er afsagt dom i sagen. Hovedforhandlingen er berammet til den 18.
marts 2015.
Forsvareren protesterede herimod.
Der afsagdes sålydende
KENDELSE:
T har været frihedsberøvet i næsten 4 måneder i sagen, der er berammet til hovedforhandling den 18. marts
2015. Henset hertil og til grovheden af det forhold, som har begrundet varetægtsfængslingen, skønnes
hensynet til retshåndhævelsen ikke på nuværende tidspunkt at kræve, at T fortsat ikke er på fri fod, hvorfor
bestemmes:
T løslades.
Anklageren kærede kendelse til Østre Landsret med påstand om fortsat varetægtsfængsling frem til dom.
Anklageren oplyste, at der vil blive indleveret kæreskrift.
Anklageren anmodede om, at kæren tillægges opsættende virkning.
Forsvareren protesterede herimod.
Da det af anklagemyndigheden påberåbte fængslingsgrundlag er retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, finder
retten ikke grundlag for undtagelsesvis at tillægge kæremålet opsættende virkning, hvorfor
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bestemmes:
Kæremålet tillægges ikke opsættende virkning.
Retten hævet.”
…
”Den 19. februar 2015 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København.
Som dommere fungerede landsdommer A, B og C (kst.), førstnævnte som rettens formand.
Der foretoges
8. afd. nr. S-432-15:
Anklagemyndigheden
mod
T
Ingen var indkaldt eller mødt.
Der fremlagdes udskrift af retsbogen fra Københavns Byret (SS3-1885/2015) med bilag, rettens
fremsendelsesbrev af 18. februar 2015, kæreskrift af 18. februar fra Københavns Politi samt kæresvarskrift af
19. februar 2015 fra den beskikkede forsvarer A.
Den 23. oktober 2014 blev T varetægtsfængslet i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, som sigtet for
overtrædelse af straffelovens § 237 og § 192 a.
Ved anklageskrift af 20. januar 2015 er tiltalte A tiltalt for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 192 a,
stk. 1, nr. 1 og § 252, stk. 1 samt vågen- og færdselsloven.
Ved kendelse af 18. februar 2015 bestemtes, at den pågældende skulle løslades.
Anklagemyndigheden har kæret denne kendelse om fortsat varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens §
767, stk. 2, jf. § 762, stk. 2, nr. 1, til der er afsagt dom i sagen.
Hovedforhandlingen er berammet til den 18. marts 2015.
Efter votering afsagdes
k e n d e l s e:
Byrettens kendelse stadfæstet, således at T løslades.
Det bemærkes, at et eventuelt spørgsmål om mentalundersøgelse må afgøres af byretten.”
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Meddelelse 7/2015

Varetægtsfængsling – Vold - Påvirkningsrisiko - Retshåndhævelsesarrest
Retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, § 762, stk. 2, nr. 2
Et ægtepar, S1 og S2, hvoraf den ene var læge, havde 6 fælles børn. Ægteparret var sigtet for vold efter
straffelovens § 245, stk. 1 mod de 5 ældste børn i en periode på 8 år. Hustruen var desuden sigtet for vold
mod børnene efter straffelovens § 244. Alle børnene var videoafhørt. Børnene var i forbindelse med
varetægtsfængslingen blevet netværksanbragt hos bedsteforældrene. Samvær skulle ske overvåget af
kommunen. Parret blev varetægtsfængslet den 22. maj 2014 i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2 og
nr. 3. Østre Landsret havde i en tidligere kendelse afgjort, at der for parret, der begge var ustraffede, ikke
var gentagelsesrisiko. Parret udtalte sig udførligt i forbindelse med grundlovsforhøret. Efter parrets
udførlige udtalelser og idet sagen var oplyst, fandtes der ikke længere at være påvirkningsrisiko, ligesom
retten afviste, at retshåndhævelsen krævede, at parret var varetægtsfængslet. Parret havde på daværende
tidspunkt været fængslet i 20 dage. Anklagemyndigheden kærede, men fik ikke medhold i en påstand om
opsættende virkning. Løsladelsen blev stadfæstet af landsretten med henvisning til byrettens bemærkninger.
Østre Landsrets kendelse af 16. juni 2014, 8. afd. nr. S 1660-14

”Den 12. juni kl. 09.30 blev retten sat af dommer J.
Anklagemyndigheden
mod
S1 og S2
Fristforlængelse
For anklagemyndigheden mødte anklager K, der fremlagde anmodning om fristforlængelse af 12. juni 2014.
Advokat T var mødt som beskikket forsvarer for S2.
Advokat M var mødt ved advokat A som beskikket forsvarer for S1.
Kl. 9.50 blev de sigtede fremstillet og gjort bekendt med, at de ikke har pligt til at udtale sig.
De sigtede havde lejlighed til at tale med deres forsvarere.
Anklageren anmodede om, at sagen behandles for lukkede døre i medfør af retsplejeloven § 29, stk. 3, nr. 4
af hensyn til efterforskningen.
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Forsvarerne ville ikke protestere mod begæringen.
Der var ikke repræsentanter for pressen til stede.
Der blev afsagt
kendelse:
Efter sagens omstændigheder er der fortsat grund til at antage, at behandling af sagen i et offentligt retsmøde
på afgørende måde vil være til hinder for sagens oplysning, og da referat- eller navneforbud ikke skønnes at
være tilstrækkeligt, er betingelserne for at lukke dørene opfyldt i medfør af retsplejelovens § 29, stk. 3, nr. 4,
hvorfor
bestemmes:
Dørene skal lukkes.
Dørene blev lukket kl. 9.52.
Anklager redegjorde for sagen og oplyste herunder, at der siden seneste retsmøde er sket yderligere afhøring
af blandt andet de sigtedes familiemedlemmer, og sagen er overgivet til juridisk behandling med henblik på
tiltalerejsning. Det er et spørgsmål om eventuel rettighedsfrakendelse, hvorfor sagen skal foreligges
statsadvokaten. Der er sket afhøring af F’s skolekammerat, men det har ikke været muligt at afhøre
pædagogen, der er bortrejst. Tre af børnene er frivilligt anbragt hos S2’s forældre, og de to andre børn er
frivilligt hos S1’s forældre.
Advokat T oplyste, at kommunen var hos sigtede i fængslet i går, og det blev oplyst, at hvis de sigtede
løslades og ikke går med til en fortsat frivillig anbringelse af børnene, vil børnene blive tvangsfjernet.
Børnene vil derfor ved en løsladelse af forældrene ikke komme hjem. Kommunen har indkaldt S2 til møde i
dag kl. 13.00 om fortsat anbringelse af børnene.
Anklageren anmodede om, at fængselsfristen forlænges til den 10. juli 2014 i medfør af retsplejelovens §
762, stk. 1, nr. 3, subsidiært § 762, stk. 2, nr. 2. De forurettede har afgivet troværdige forklaringer, og der er
ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ophæve varetægtsfængslingen. De sigtede skal ikke på fri fod
have lejlighed til at påvirke forurettede eller øvrige vidner, der er fra de sigtedes og forurettedes familie og
nærmiljø. De forurettede er anbragt hos sigtedes forældre, og ved en løsladelse vil de formentligt komme
hjem til forældrene igen. Hvis man går med til en frivillig anbringelse, og dette sker hos bedsteforældrene,
vil der fortsat være en påvirkningsrisiko. Hensynet til retshåndhævelsen kræver endvidere, at de sigtede ikke
er på fri fod. En fortsat fængsling i fire uger vil ikke være i strid med proportionalitetsprincippet.
Advokat T påstod sigtede S2 løsladt, navnlig under henvisning til, at der ikke var kommet noget nyt frem
siden sidste retsmøde. Østre Landsret har i sin kendelse slået fast, at der ikke er en gentagelsesrisiko, idet
børnene ikke opholder sig i hjemmet, og det samme gør sig gældende i forhold til påvirkningsrisikoen. I lyset
af kommunens tilkendegivelse om fortsat anbringelse af børnene, vil børnene ikke komme hjem, hvis der
sker løsladelse. Den udestående efterforskning er efter det, der er oplyst overfor forsvarerne, afsluttet. Der er
således ikke fængslingsgrundlag længere. En forsat fængsling vil være i strid med
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proportionalitetsprincippet. Derudover har retten anført i sine kendelser, at der alene er begrundet mistanke
om en overtrædelse af straffelovens § 244, men til trods herfor bliver anklagemyndigheden ved med at tale
om mishandling jf. straffelovens § 245.
Advokat A påstod S1 løsladt og tilsluttede sig i øvrigt advokat T’s bemærkninger. Der er sket afhøring af
vidnerne til sagen, og der er derfor ikke længere påvirkningsrisiko. Hensynet til retshåndhævelsen kræver
ikke længere, at sigtede fortsat er frihedsberøvet. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne omkring
løsladelse ved sidste retsmøde. En fortsat fængsling vil være i strid med proportionalitetsprincippet.
De sigtede havde lejlighed til at udtale sig.
Der blev afsagt
kendelse:
Mistankegrundlaget anført i rettens tidligere kendelser, senest kendelsen af 28. maj 2014 som stadfæstet ved
Østre Landsrets kendelse af 2. juni 2014, findes fortsat at foreligge.
De sigtede har afgivet udførlige indenretlige forklaringer, og forklaringerne fra de forurettede er sikret til
videoafhøringer. Forurettedes skolekammerat N og de sigtedes familiemedlemmer er ligeledes afhørt. De
sigtedes børn er fortsat frivilligt anbragt uden for hjemmet, og Roskilde Kommune er efter det oplyste
opmærksom på familiens situation og forberedte på at træffe relevante foranstaltninger i den forbindelse,
herunder om nødvendigt tvangsfjernelse. Herefter foreligger der ikke en sådan påvirkningsrisiko, at der er
grundlag for fortsat varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3.
Under hensyn til sagens karakter, oplysninger om de sigtedes og deres families situation og de sigtedes
personlige forhold, samt at de sigtede nu har været frihedsberøvet siden den 21. maj 2014, skønnes hensynet
til retshåndhævelsen ikke længere at kræve, at de sigtede ikke er på fri fod. Betingelserne for
varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 2 er således ikke opfyldt. Det er herefter ikke
af betydning for afgørelsen i varetægtsfængslingsspørgsmålet, hvorvidt der foreligger en særlig bestyrket
mistanke i forhold til den rejste sigtelse.
Thi bestemmes:
De sigtede S2 og S1 løslades.
Anklageren kærede kendelsen til Østre Landsret og anmodede om, at kæremålet tillægges opsættende
virkning.
Forsvarene protesterede herimod.
Retten afsagde
kendelse:
Under hensyn til sagens karakter, oplysningerne om de sigtedes og deres families situation og de sigtedes
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personlige forhold, og af de grunde, der medfører, at der ikke længere forligger en relevant
påvirkningsrisiko, er der ikke grundlag for at tillægge kæremålet opsættende virkning jf. herved
retsplejelovens § 969, stk. 2.
Thi bestemmes:
Kæremålet tillægges ikke opsættende virkning.
Dommeren løslod de sigtede kl. 10.08.
Dørene blev åbnet.
Retten hævet kl. 10.00”
…
”Udskrift af Østre Landsrets retsbog 16. juni 2014:

”Lukkede døre
Det forbydes offentligt at gengive de sigtedes navne, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre
deres identitet

Den 16. juni 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København.
Som dommere fungerede …, førstnævnte som rettens formand.
Som protokolfører specialist ...
Der foretoges
Anklagemyndigheden
mod
S1
og
S2
Ingen var indkaldt eller mødt.
Der fremlagdes udskrift af retsbogen fra Roskilde Ret med bilag.
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Landsretten har ikke modtaget skriftlige indlæg i anledning af kæremålet.
Ved kendelse af 22. maj 2014 blev S1 og S2, der har været frihedsberøvet fra den 21. maj 2014,
varetægtsfængslet i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, som sigtet for overtrædelse af
straffelovens § 245, stk. 1, legemsangreb i form af mishandling.
Ved kendelse 12. juni 2014 bestemtes, at de pågældende skulle løslades.
Anklagemyndigheden har kæret denne kendelse med påstand om fortsat varetægtsfængsling i medfør af
retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3 subsidiært § 762, stk. 2, nr. 2.
Efter votering afsagdes
kendelse:
Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor.
Landsretten stadfæster derfor byrettens kendelse.
Thi bestemmes:
Byrettens kendelse stadfæstes, således at S1 og S2 løslades.”

