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advokat, der kan bistå sagsøgerne som tillidsrepræsentant i forbindelse med, at sagsøgerne 

skal afgive forklaring via videoforbindelse fra ambassaden. 

 

Advokat Peter Biering anmodede om, at sagsøgte i så fald ligeledes gives adgang til at ha-

ve en partsrepræsentant til stede på ambassaden, som kan overvære den praktiske gennem-

førelse af forklaringerne. 

 

Sagsøgernes advokater protesterede herimod. 

 

Retsformanden optog spørgsmålet om tilstedeværelse på ambassaden til afgørelse på et 

senere tidspunkt. 

 

Retsformanden oplyste, at der som udgangspunkt vil ske tolkning ved de antagne to tolke i 

retssalen i København. 

 

Der var mellem advokaterne enighed om, at det vil være realistisk at afhøre to sagsøgere 

hver retsdag via videoforbindelsen. 

 

Advokat Christian Harlang oplyste, at sagsøger 1 og 6 forventes at afgive forklaring den 

22. januar 2018, og at sagsøger 15 forventes at afgive forklaring den 24. januar 2018. Ad-

vokaten oplyste endvidere, at sagsøger 8 opholder sig i USA, og at sagsøger 7 opholder sig 

i Bahrain. 

 

Sagsøgernes advokater vil snarest indlevere tidsplan med angivelse af de enkelte sagsøgere 

for følgende datoer, hvor forklaringer vil blive afgivet via en videoforbindelse til ambassa-

den i Beirut: 25., 30., 31. januar, 1. februar og 7. februar 2018. 

 

Sagen udsat. 

 

Retten hævet kl. 15.45. 

 

Den 19. januar 2018 kl. 13.00 satte Østre Landsret retten på ny i retsbygningen, Bredgade 

42, København. 

 

Som retsformand fungerede landsdommer Ole Dybdahl.  
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Landsretten godkendte, at der inden for rammerne af den fri proces antages en ad hoc ad-

vokat i Beirut, der kan bistå sagsøgerne i forbindelse med, at de skal afgive forklaring via 

videoforbindelse fra ambassaden. Det er en forudsætning for denne tilladelse, at udgifterne 

hertil er rimelige og forsvarlige, hvorfor advokat Christian Jensen snarest skal forelægge 

landsretten et estimat og timetakst inklusiv eventuelle afgifter for disse udgifter. Landsret-

ten bemærker hertil, at den pågældende advokats forberedelse til retsmøderne henset til de 

af sagsøgerne beskrevne opgaver må anses for begrænset. 

 

Landsretten godkendte endvidere, at der gives Forsvarsministeriet adgang til at have en 

partsrepræsentant til stede på ambassaden, som kan overvære den praktiske gennemførelse 

af forklaringerne. 

 

Sagsøgernes advokater skal senest den 25. januar 2018 indlevere tidsplan for den fortsatte 

hovedforhandling fra den 8. februar til den 6. marts 2018. 

 

Udskrift af denne retsbog sendes til parternes advokater og Den Danske Ambassade i Li-

banon. 

 

Sagen udsat. 

 

Retten hævet.  

 

 

 

 

 

 

(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 19-01-2018 

 

Helle Spenner 

sektionsleder 
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