Østre Landsret
Præsidenten
Den 9. januar 2020
J.nr. IIA-6-19

Advokat Kristian Mølgaard
Landsforeningen af forsvarsadvokater
Store Strandstræde 21,
1255 København K.

Kære Kristian Mølgaard,

Iværksættelse af adgangskontrol i østre Landsret
Som du givetvis er bekendt med, har 5 byretter i de seneste år gennemført et pilotforsøg ved
domstolene med adgangskontrol, hvor besøgende til retten er blevet visiteret ved hjælp af metal
detektorer og taskeskannere. De 5 byretter har været Københavns Byret og byretterne på Frede
riksberg, Glostrup, Aarhus og Aalborg. Forsøget er faldet således ud, at Domstolsstyrelsen har
besluttet, at ordningen skal udvides med virkning fra 1. januar 2020 med Østre Landsret og byretterne i Odense og Kolding.

På den baggrund er Østre Landsret for tiden ved at forberede den nødvendige indretning af loka
ler m.v., herunder at anskaffe det nødvendige udstyr og at rekruttere det fornødne vagtpersonale.
Vi forventer, at adgangskontrollen i Østre Landsret vil kunne træde i kraft senest den 1. marts
2020.

Jeg skal iklce lægge skjul på, at vores nuværende bygningsmasse er mindre egnet til formålet.
Bygningernes indretning har således nødvendiggjort, at vi for alle besøgende må lukke alle indog udgange til og fra landsrettens indre gård, når adgangskontrollen sættes i værk. Det indebærer
konkret, at der herefter alene vil være adgang til landsretten gennem haven i Bredgade 59, via
Fredericia 26 til Staldbygningen og via hovedindgangen til Bredgade 42 (Palæet). Det betyder, at
en person, som eksempelvis skal fra Staldbygning til Hovedbygningen eller vice versa, fremover
vil skulle gå ad Fredericiagade og Bredgade. Der er ingen tvivl om, at dette næppe af vores bru
gere vil blive oplevet som en forbedring, men vi har desværre ikke kunnet implementere adBredgade 59, 1260 Kibenlmvn K.
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gangskontrollen uden dette tiltag. I tilknytning hertil er det dog værd at erindre, at adgangskon
trollen implementeres for at øge sikkerheden for landsrettens brugere og for landsrettens perso
nale, og at landsretten flytter om under 2 år til en ny moderne retsbygning, hvor sådanne proble
mer ikke vil opstå.

I tilknytning til indførelsen afadgangskontrol vil jeg endelig kort nævne, at landsretten for så
vidt angår advokaters adgang vil anvende samme fremgangsmåde som byretteme. Det indebæ
rer, at advokater ved fremvisning af gyldigt legitimationskort fra Advokatsamffindet vil kunne
passere adgangskontrollen uden at blive undersøgt, medmindre det generelle sikkerhedsniveau
ved retten er forhøjet.

Jeg håber, at du vil have ulejlighed med at orientere dine medlemmer om den forestående ad
gangskontrol i landsretten.

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at ønske dig godt nytår.

Med venlig hilsen
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