
Retten i Esbjerg
                                                                                                   5001376

Den 13. juli 2010 kl. 13.00 blev retten sat på domhuset af retsassessor Peter 
Roesen.

Retsmødet var offentligt.

Rettens nr. 3-1079/2010
Politiets nr. 3300-83988-00114-10

Anklagemyndigheden 
mod
X1
cpr-nummer (udeladt) 

X2
cpr-nummer (udeladt) 

X3
cpr-nummer (udeladt) 

X4 og
cpr-nummer (udeladt) 

X5
cpr-nummer (udeladt) 

Ransagning

Ingen var mødt.

Retten afsagde sålydende

Kendelse:

Politiets ransagning den 28. januar 2010 omfattende de værelser, der var stil-
let til rådighed for X1, X2, X3, X4 og X5 under deres ophold på 
Amtssygehuset i Hvidding.

Selvom værelserne var stillet til rådighed af amtssygehuset, må ransagningen 
anses for omfattet af retsplejelovens § 795, stk. 1, 2. punktum. 

De pågældende værelser må efter det oplyste anses for omfattet af retspleje-
lovens § 793, stk. 1, nr. 1.

Der findes ikke at være fremkommet oplysninger, der underbygger, at 
undersøgelsens øjemed ville forspildes, hvis retskendelse skulle afventes. 

Politiet har derfor ikke haft fornødent grundlag for selv at træffe beslutning 
om ransagningen, jf. herved retsplejelovens § 796, stk. 3, jf. stk. 2.

Der er efter det foreliggende ikke grundlag for at antage, at ransagning er
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foregået under iagttagelse af den fremgangsmåde, der er beskrevet i 
retsplejelovens § 798, stk. 2 og 3. 

Det må antages at påhvile politiet at sikre, at en ransagning sker under 
iagttagelse af også disse bestemmelser.

På den baggrund, og idet sagen for ingen af klagernes vedkommende er 
blevet indbragt for retten senest 24 timer efter, at der er blevet fremsat 
anmodning herom, jf. retsplejelovens § 796, stk. 3, 2. punktum, findes der 
ikke at være grundlag for at godkende ransagningen. 

Herefter

bestemmes: 

Politiets ransagning den 28. januar 2010 på Amtssygehuset i Hvidding hos 
klagerne  X1, X2, X3, X4 og X5 godkendes ikke.

Retten fastsatte salær på 12.000 kr. med tillæg af moms samt godtgørelse for 
kørsel med 3.524,40 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, 
advokat Claus Bonnez. Salæret betales af det offentlige. 

Sagen sluttet. 

Retten hævet.

Underskrift
Peter Roesen


