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UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS RETSBOG
____________

Lukkede døre
Det forbydes offentligt at gengive kærendes navn, stilling eller bopæl eller på anden måde
offentliggøre dennes identitet.

Den 14. januar 2021 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København.

Som dommere fungerede landsdommerne Annette Dam Ryt-Hansen, Finn Morten Andersen og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Der foretoges

1. afd. nr. S-3518-20:
Anklagemyndigheden
mod Sigtede
født 2004
(advokat Kim Bagge, besk.)

Ingen var indkaldt eller mødt.
Der fremlagdes udskrift af retsbogen fra Retten på Frederiksberg (11635/2020) med bilag,
rettens fremsendelsesbrev af 18. december 2020 og kæreskrift af 5. januar 2021 fra den
beskikkede forsvarer, advokat Kim Bagge.
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Landsretten har ikke modtaget et skriftligt indlæg i anledning af kæremålet fra anklagemyndigheden.
Sigtede har kæret Retten på Frederiksbergs kendelse af 17. december 2020, hvorved
bestemtes, at hun udelukkes fra at overvære medsigtede L forklaring under
grundlovsforhøret.

Efter votering afsagdes

kendelse:

Efter retsplejelovens § 748, stk. 1, skal sigtede så vidt muligt underrettes om alle retsmøder
og er berettiget til at overvære dem. Efter § 748, stk. 5, kan en sigtet dog udelukkes fra at
overvære et retsmøde helt eller delvis, hvis hensynet til sagens opklaring undtagelsesvis
gør det påkrævet.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder at L havde afgivet forklaring til politiet og
under retsmødet ved sin forsvarer tilkendegav, at hun gerne ville afgive forklaring, mens
sigtede var til stede i retten, er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at sigtede
tilstedeværelse under retsmødet ville have været til hinder for, at L afgav en uforbeholden
forklaring om den rejste sigtelse.

Der er ikke i øvrigt oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at det af hensynet til sagens opklaring var nødvendigt, at sigtede ikke overhørte L forklaring.
Det fremgår endvidere, at sigtede allerede forud for retsmødet havde mulighed for gennem
sin forsvarer at gøre sig bekendt med hovedindholdet af L forklaring til politiet.

Anklagemyndigheden har ikke, hverken forud for retsmødet eller efterfølgende, anmodet
om, at der meddeles forsvareren et pålæg efter retsplejelovens § 748, stk. 6, med hensyn til
indholdet af L.
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På baggrund heraf, og efter karakteren af det påsigtede forhold, samt ud fra hvad, L
forventeligt kunne afgive forklaring om, finder landsretten, at der ikke var grundlag for
undtagelsesvis at udelukke sigtede fra at overvære retsmødet, jf. retsplejelovens § 748, stk.
5.

Thi bestemmes:
Byrettens kendelse ændres, således at sigtede ikke burde have været udelukket fra at
overvære medsigtede L forklaring under retsmødet den 17. december 2020.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 14-01-2021

Janni Rasmussen
Retsassistent

