
KøBENHAVNS BYRET
RETSBOG

Den 28. juni2021, kl. 09.00 holdt Københavns Byret offentligt retsmøde i rets-
bygningen.

Dommer Kim Gabriel behandlede sagen.

Sag BS

Selskabet
(advokat Nanna Baade)

mod
Ankestyrelsen

Nærværende retsbog vedrører spørgsmålet om sagsøgtes fremlæggelse af bilag
GogH.

Ingen var mødt eller tilsagt

Sagsøgeren har den 19. maj 2021 arrført følgende:

"Ankesfrelsen har som bilag G fremlagt en e-mail fra skadelidte
og som bilag H fremlagt et telefonnotat fra en samtale, som styrel-
sen har haft med en kiropraktor, der for 5 år siden behandlede ska-
delidte.

Sagsøger protesterer imod fremlæggelse af e-mailen og telefonnota-
tet, idet disse er udtryk for ensidigt indhentede vidneerklæringer,
der reelt er eller skal prætendere at være vidneforklaringer afgivet
uden strafansvar og uden mulighed for, at sagsøger kan/kunne stil-
le supplerende spørgsmåltil henholdsvis skadelidte og kiroprakto-
ren, som Ankestyrelsen i øvrigt havde anføfi som vidne i svarskrif-
tef hvilken vidneførsel man nu overfor kiropraktoren - men ikke
overfor sagsøger - har frafaldet.
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Det er i den forbindelse sagsøgers opfattelse, at Ankestyrelsen sy-
nes at sammenblande sine kompetencer som offentlig rekursin-
stans/sagsbehandlende myndighed med rollen som procespart.

Forholdet er det, at sagsøger har udtaget stævning bl.a. med den
udtrykkelige begrundelse, at Ankestyrelsen ikke i tilstrækkeligt
omfang har oplyst sagen efter officialmaksimery da man oprinde-
ligt traf afgørelse, hvilket Ankestyrelsen var gjort udtrykkeligt op-
mærksom på før sagsanlæg.

Efter sagsanlægget har Ankestyrelsen af egen drift genoptaget sa-

gerg indhentet yderligere oplysninger og fastholdt sin afgørelse
bl.a. med henvisning til disse nu indhentede oplysninger, herunder
bilag G og H.

Det er et grundlæggende princip i den danske retspleje, at der er
bevisumiddelbarhed, og vidneforklaringer afgives som det klare
udgangspunkt mundtligt for rettery hvilket princip alene undtagel-
sesvist kan og skal fraviges.

Det bemærkes, at både e-mailen og telefonnotatet er henholdsvis
modtaget på Ankestyrelsens opfordring henholdsvis udarbejdet af
Ankestyrelsen efter sagens anlæg og som et led i Ankestyrelsens
genoptagelse af sagsbehandlingen. Herved synes Ankestyrelsen at
forsøge at reparere på de mangler, der var i Ankestyrelsens oprin-
delige afgørelse, hvilket jo netop er grundlaget for søgsmålet.

Retten kan undtagelsesvist tillade, at der indhentes skriftlige erklæ-
ringer frapafterlpersoner, som ville kunne afhøres som vidne un-
der sagen, hvis det findes ubetænkeligt, hvilket allerede henset til
den manglende gensidighed ikke er tilfældet i nærværende sag. Og
det vil så meget desto mere være betænkeligt at tillade fremlæggel-
sen af de pågældende bilag, når erklæringerne er indhentet som et
led i Ankestyrelsens sagsbehandling som myndighed (under revur-
deringen af sagen) og ikke som procespart.

Hvis Ankestyrelsen ikke af egen drift udtager de to erklæringer
som bilag fra sagen, så anmodes retten om at træffe kendelse her-
om.

Og afslutningsvis bemærkes det blot, at sagsøger finder det bemær-
kelsesværdigt, at en kiropraktor detaljeret kan redegøre for en be-



3

handling for 5 år siden, men dette må belyses under en vidnefor-
klaring."

Sagsøgte har den 27. maj202'L anf.ørt følgende:

"Ankestyrelsen fastholder fremlæggelsen af bilag G og H.

Det følger af U.2017;1,.H., at Ankestyrelsen er berettiget til at genop-
tage en administrativ sag og træffe en ny afgørelse under retssagen.

Ankestyrelsen traf en ny afgørelse den 1"5. februar 2021 (bilag D).
Ankestyrelsen ændrede sin oprindelige afgørelse (bilag 7) fsva.
lænderyggener, som ikke længere anerkendes som en arbejdsska-
de, og fastholdt de øvrige dele af den oprindelige afgørelse. Det
fremgår klar af afgørelsen, at "Denne afgørelse træder i stedet for
vores afgørelser af.17. maj2018 [bilag 7]o918. juli2019 [bilag L1],

der ikke længere gælder." Parteme er enige om, at det er afgørelsen
af 15. februar 202'1, (bilag D), der er til prøvelse i nærværende
retssag.

Til brug for afgørelsen af 1,5. februar 2021, (bilag D) blev der indhen-
tet opdateret lægejoumal (bilag E) og opdateret kiropraktorjournal
(bilag F). Ankestyrelsen forstår sagsØgers meddelelse sådary at der
ikke protesteres mod fremlæggelsen af disse bilag.

Der blev endvidere foretaget partshøring af sagens parter
(skadelidte og selskabet) hvilket Ankestyrel-

sen er forpligtet til efter forvaltningsloven. Skadelidte
mailede i den forbindelse til Ankestyrelsen og gjorde opmærksom
på, at nakkesmerteme var til stede lige efter trafikulykken, og at det
kunne bekræftes af kiropraktorens noter/koder i kiropraktorjourna-
len (bilag G). Ankestyrelsen har herefter spurgt kiropraktoren til
koderne i journalen for at verificere partens oplysninger, jf. telefon-
notatet i bilag H.

Sagsbehandlingen har fulgt Ankestyrelsens almindelige praksis for
behandling af en administrativ sag. Der er ikke tale om ensidigt
indhentede erklæringer, men derimod sagsakter til brug for den
administrativ forvaltningsafgørelse, der er til prøvelse i nærværen-
de sag. Da sagsakteme ikke er uvæsentlige i forhold til forståelsen
af baggrunden for afgørelsen af 15. februar 202'1. (bilag D), og for
tvisten i nærværende retssag, fastholdes det, at bilag G og H skal
indgå i sagen."
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Sagsøgeren har den 25. juni 202'J. endvidere blandt andet anf.ørt følgende:

"Sagsøgte har til støtte for fremlæggelsen af bilag G og H uploadet
U.2006.21,55V. Det er sagsØgers opfattelse, at kendelsen næppe tje-
ner til sammenligning med spørgsmålet i nærværende sag.

U .2006.2155V behandler spørgsmålet, om Ankestyrelsen kunne
fremlægge en udtalelse fra styrelsens egen lægekonsulent, der hav-
de deltaget i sagens behandling, hvor de allerede foreliggende læ-
gelige akter var blevet vurderet af denne til brug for afgørelsen.
Landsretten lagde i den forbindelse afgørende vægt på, at vedkom-
mende interne lægekonsulent udtalelsen som blev tilladt fremlagt
var udtryk for den "lægefaglige rådgivning, som han har givet i for-
bindelse med sagsøgtes behandling af sagen".

Bilag G og H er udtalelser fra henholdsvis skadelidte og skadelidtes
privatpraktiserende kiropraktor, som næppe har ydet "lægefaglig
rådgivning" til Ankest;rrelsen."

Retten afsagde

KENDELSE:

Såvel bilag G som bilag H er indhentet af sagsøgte efter nærværende sags an-
1*9.

Retten lægger til grund, at bilag G er en e-mailkorrespondance indhentet af
sagsøgte fra den skadelidte/ mens bilag H er et notat udarbejdet af sagsøgte selv
i henhold til offentlighedslovens $ 13 vedrørende en telefonsamtale med kirop-
raktor.

Bilagene findes efter deres indhold at udgøre erklæringer omfattet af retspleje-
lovens 5297. Da fremgangsmåden i bestemmelsen ikke er fulgt, tillades bilage-
ne ikke fremlagt.

Det findes ikke at kunne føre tllnoget andet resultat i forhold til nærværende
retssag, om sagsØgte måtte have været forpligtet til at indhente henholdsvis ud-
arbejde bilagene til brug for behandlingen af genoptagelsessagen.

THI BESTEMMES:

Det tillades ikke sagsøgte at fremlægge bilag G og H




