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Den22. juni2021, holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i København K.

Landsdommerne Jacob Waage, Finn Morten Andersen og Peter Eriksen Stassen

(kst.) behandlede sagen.

Sag BS-nr
(7. afdeling)

Forsikringsselskabet

(advokat Jesper Ravn)

mod

A
(advokat T

Ved beslutning af 29. marts 2021.har Retten på Frederiksberg (sag BS-
nr ) truffet afgørelse om sagsomkostninger i forbindelse med en

sag anlagt af Forsikringsselskabet (i det
følgende " FS ") ved stævning af 2. juni2017 rrrod Ankestyrelsen og Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring angående myndighedernes afgørelser om an-

erkendelse af skadelidte A's m6ngrad og tab af erhvervsevne
som følge af en arbejdsskade indtruffet den 5. januar 2009. Civilstyrelsen bevilli-
gede den 22. februar 2018 A fri proces til at indtræde som biin..
tervenient til støtte for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsery og
advokat T blev på den baggrund 23. april2018 beskikket som
advokat for A , På baggrund af Retslægerådets udtalelse den 20.

november 2020 hævede FS sagen den 2. marts2021.

Byretten pålagde FS at betale 112.500 kr. i sagsomkostninger til Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring, 1,12.500 kr. i sagsomkostninger til Ankestyrel-
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sen samt 112.500 kr. i sagsomkostninger til statskassen til dækning af advoka-
tudgifter i anledning af A's biintervention.

Forsikringsselskabet (i det følgende
FS "),har kæret afgørelsen med påstand om, at byrettens kendelse

ændres, således at der ikke tillægges statskassen sagsomkostninger afholdt til
A's advokat, subsidiært at sagsomkostningerne nedsættes til et af
landsretten skønsmæssigt fastsat beløb lavere end kr. 112.500.

Til støtte for påstanden har FS navnlig anført, at sagens udfald utvivl-
somt ville have betydning for A , men at dette imidlertid ikke i
sig selv er en tilstrækkelig begrundelse for at tilkende biintervenienten omkost-
ninger i en sag anlagt af FS vedrørende prøvelse af myndighedsafgø-
relserne truffet af Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der un-
der sagen begge har været repræsenteret af Kammeradvokaten. Det er - når af-

gørelserne er til gunst for skadelidte - et direkte og integreret led i myndighe-
dernes sagsførelse, at de varetager borgerens/skadelidtes interesser under rets-

sagery hvilket tillige er sket under nærværende sag, og A's biin-
tervention i sagen har som følge heraf ikke haft nogen selvstændig betydning
for hverken sagens forberedelse eller sagens udkomme, da FS' beslut-
ning om at hæve sagen er sket på grundlag af Retslægerådets udtalelse af 20.

november 2020. Tilkendelse af sagsomkostninger til en biintervenient (uanset

om en sådan biintervenient måtte anses for at være blevet beskikket, hvilket i
øvrigt i sig selv må anses for usædvanlig) alene helt undtagelsesvist forekom-
mer i dansk retspraksis, og det af A's advokat udførte arbejde i
denrre sag ikke kan anses for sammenligneligt med det arbejde, der er udført af

biintervenienternes advokater i de sager fra dansk retspraksis, hvor domstolene
har tillagt biintervenienterne sagsomkostninger. tilkendelse af sagsomkostnin-
ger til en biintervenient (uanset at advokaten for biintervenienten er beskikket),
at arbejdet har haft væsentligt og afgørende betydning for en sag, og dette krite-
rium er ikke opfyldt i nærværende sag, navnlig når Ankestyrelsen og Arbejds-
markedets Erhvervssikring ved Kammeradvokaten har forestået sagsopiysnin-
gen i relation til indhentelse af supplerende oplysninger fra A's
daværende arbejdsgiver samt har forestået udformningen af spørgetemaet til
Retslægerådet, og når henses til, at A ikke har indgivet proces-

skrifter i sagen.

Advokat T har på vegne af A bemærket, at ind-
kærede har fri proces, og advokat T har derfor ikke nogen be-

mærkninger til det fremsatte kæremåi, da dette ultimativt relaterer sig til et

mellemværende mellem sagsØger og statskassen.

Byretten har henholdt sig til den trufne afgørelse og begrundelsen herfor
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Landsretten afsagde

KENDELSE

Indledningsvis bemærkes, at sagen af en teknisk årsag ikke er blevet registreret
som godkendt i civilsystemet, og at publiceringen af kendelsen derfor beklage-
ligvis er blevet forsinket.

Kæresagen angår alene byrettens afgørelse vedrørende tillæg af sagsomkostnin-
ger til statskassen til dækning af A's advokatudgifter. Byrettens
afgørelse er ikke kæret for så vidt angår sagsomkostningerne tillagt Arbejds-
markedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen.

En retssag anlagt af et forsikringsselskab mod Ankestyrelsen og Arbejdsmarke-
dets Erhvervssikring kan være af afgørende betydning for den skadelidtes rets-

stilling, og den skadelidte kan således - påregneligt for forsikringsselskabet -
have en selvstændig interesse i at indtræde i sagen for at varetage sine interes-
ser. Der kan derfor efter sagens nærmere omstændigheder være grund til at til-
lægge en biintervenient i en sag som den foreliggende sagsomkostninger i med-
før af retsplejelovens $ 252, stk. 4, 2. pkt.

Landsretten finder imidlertid, at der ikke i den foreliggende sag er oplyst så-

danne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at pålægge FS

at betale sagsomkostninger til statskassen i anledning af A's biin-
tervention.

Landsretten ændrer således byrettens omkostningsafgørelse i det omfang, den
er kæret, således at FS ikke skal betale sagsomkostninger til statskas-

sen til dækning af omkostningerne til advokatudgift til biintervenienten.

Efter kæresagens udfald skal statskassen betale 2.500 kr. i sagsomkostninger for
landsretten til FS

THI BESTEMMES:

Byrettens ændres, således at FS ikke skal betale sagsomkostninger til
statskassen til dækning af omkostningerne til advokatudgift til biintervenien-
ten.

Statskassen skal inden 14 dage betale 2.500 kr. i sagsomkostninger for landsret-
ten til FS . Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens $ 8 a.
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Kæreafgiften skal betales tilbage

Sagen sluttet.


