UDSKRIFT
AF
RIGSRETTENS RETSBOG

Fredag den 25. juni 2021 kl. 10.00 blev Rigsretten sat i Folketingets Landstingssal, Christiansborg,
1218 København K, til behandling af sagen mod fhv. minister Inger Støjberg.
Retsmødet var offentligt.
Til stede var højesteretsdommerne Thomas Rørdam (rettens formand), Poul Dahl Jensen (næstformand), Jens Peter Christensen, Henrik Waaben, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski,
Jan Schans Christensen, Kurt Rasmussen, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli, Anne Louise Bormann og Kristian Korfits Nielsen samt de af Folketinget valgte dommere Erik Christensen, Jacob
Mchangama, Pia Gjellerup, Karoly Németh, Klaus Bach Trads, Christian Langballe, Kirsten Brosbøl, Gert Eg, Anne Grete Holmsgaard, Ingelise Bech Hansen, Keld Holm, Karen J. Klint og Karen
Rønde.
Til stede var endvidere protokolsekretærerne Alexander M. P. Johannessen og Christian Taksøe.
Som anklagere var mødt advokat Anne Birgitte Gammeljord og advokat Jon Lauritzen.
De beskikkede forsvarere, advokat René Offersen og advokat Nicolai Mallet, var mødt.
Fhv. minister Inger Støjberg var mødt.
Der afsagdes sålydende
KENDELSE:
Rigsretten har modtaget ansøgninger fra DR og TV 2 Danmark A/S, Ritzau Scanpix, dk4 og Politiken om tilladelse til at optage og transmittere billeder og lyd fra bl.a. retsmødet den 25. juni 2021
kl. 10.00.

- 2 Ved breve af 16. juni 2021 har Rigsretten givet tilladelse til, at de pågældende medier kan optage og
transmittere fra 5 minutter før starten af retsmødet til og med, at dommerne indfinder sig, og der
afsiges kendelse om eventuel adgang til yderligere optagelse og transmission fra retsmødet.
Forsvarerne har støttet mediernes ansøgninger.
Anklagerne har protesteret mod, at der gives tilladelse til yderligere optagelse og transmission fra
retsmødet.
Rigsretsloven indeholder ikke bestemmelser om adgangen til at optage eller transmittere billeder og
lyd under retsmøder. Spørgsmålet skal derfor i medfør af rigsretslovens § 77 afgøres efter bestemmelsen i retsplejelovens § 32, stk. 1. Efter § 32, stk. 1, er det forbudt under retsmøder at optage eller
transmittere billeder og lyd, medmindre retten undtagelsesvist tillader andet.
På retsmødet i dag skal der bl.a. tages stilling til spørgsmålet om optagelse og transmission fra hovedforhandlingen. Parterne skal procedere spørgsmålet, og de medier, der har ansøgt om tilladelse,
vil få lejlighed til at udtale sig.
Rigsretten finder, at en afgørelse af, om der kan gives tilladelse til yderligere optagelse og transmission fra retsmødet i dag, vil kunne foregribe den afgørelse, som Rigsretten på baggrund af partsindlæg og indlæg fra medier senere skal træffe vedrørende optagelse og transmission fra hovedforhandlingen. Rigsretten afslår derfor mediernes ansøgninger om yderligere optagelse og transmission
fra retsmødet, uden at tage stilling til om betingelserne efter § 32, stk. 1, er opfyldt.
Der må herefter ikke optages eller transmitteres billeder eller lyd fra retsmødet, ud over hvad der er
tilladt ved brevene af 16. juni 2021.
Afgørelsen er enstemmig.
THI BESTEMMES:
Der må ikke optages eller transmitteres billeder og lyd fra retsmødet den 25. juni 2021, ud over
hvad der er tilladt ved Rigsrettens breve af 16. juni 2021 til DR og TV 2 Danmark A/S, Ritzau
Scanpix, dk4 og Politiken.

- 3 Retsformanden redegjorde for Rigsrettens sammensætning. Retsformanden oplyste i den forbindelse, at Rigsrettens dommere på et møde den 13. februar 2021 har besluttet, at det folketingsvalgte
medlem af Rigsretten Nicolai Mallet, som er beskikket som en af forsvarerne i sagen, ikke kan
medvirke som dommer i sagen. Hans 1. stedfortræder Jacob Mchangama er derfor indtrådt som
dommer i sagen. Dommerne besluttede endvidere på mødet, at det folketingsvalgte medlem Karin
Gaardsted ikke kan medvirke som dommer i sagen, da hun i en periode fra slutningen af februar til
slutningen af august 2021 skal være medlem af Folketinget som stedfortræder for et folketingsmedlem, der skal på barselsorlov. I stedet er hendes 1. stedfortræder Kirsten Brosbøl indtrådt som
dommer i sagen. Rigsretten har dernæst den 19. februar 2021 afsagt kendelse om, at højesteretsdommerne Vibeke Rønne og Hanne Schmidt ikke kan deltage i sagens behandling pga. inhabilitet.
Som konsekvens heraf er det folketingsvalgte medlem nr. 15, Mette Vestergaard Huss, og det folketingsvalgte medlem nr. 14, Leif Donbæk Thomsen, i medfør af rigsretslovens § 5, stk. 1, tillige udtrådt af sagen. Endelig er højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen indtrådt som medlem af Rigsretten i forbindelse med, at højesteretsdommer Jon Stokholm gik på pension med udgangen af april
måned 2021.
Retsformanden opfordrede parterne til at fremsætte mulige indsigelser mod noget medlem af Rigsretten, jf. rigsretslovens § 34.
Ingen af parterne fremkom med indsigelser.
Der fremlagdes folketingsbeslutning af 2. februar 2021 om rigsretstiltale mod fhv. minister Inger
Støjberg, brev af 2. februar 2021 fra Folketingets formand til Rigsrettens formand, anklageskrift af
3. februar 2021, brev af 11. februar 2021 fra Rigsrettens formand om beskikkelse af forsvarere og
stævning af 26. marts 2021 til fhv. minister Inger Støjberg.
Folketingsbeslutningen blev oplæst af protokolsekretær Alexander M. P. Johannessen.
Retsformanden redegjorde for Folketingets valg af anklagere og Rigsrettens beskikkelse af forsvarere.
Anklageskriftet blev oplæst af protokolsekretær Christian Taksøe.
Retsformanden redegjorde for forkyndelse af stævningen for fhv. minister Inger Støjberg.

- 4 Der fremlagdes vidneliste af 18. juni 2021 og oversigt over sagens bevistemaer af 18. juni 2021 fra
anklagerne samt mail af 18. juni 2021 fra forsvarerne om supplerende vidneførsel. Endvidere fremlagdes foreløbig indholdsfortegnelse til ekstrakt med angivelse af sagens dokumenter samt oversigt
over indholdet af vidneprotokollerne fra Instrukskommissionen.
Der fremlagdes processkrift af 14. maj 2021 og påstandsdokument af 24. juni 2021 fra forsvarerne
om betydningen af udtrykket ”skærpende omstændighed” i anklageskriftet samt processkrift af 11.
juni 2021 om samme spørgsmål fra anklagerne.
Spørgsmålet blev procederet og optaget til kendelse.
Der fremlagdes brev af 21. maj 2021 fra DR og TV2 Danmark A/S, mail af 2. juni 2021 fra Ritzau
Scanpix, mail af 8. juni 2021 fra dk4 og brev af 8. juni 2021 fra Politiken vedrørende ansøgning om
tilladelse til optagelse og transmission fra retsmøderne i sagen. Endvidere fremlagdes processkrift
af 14. maj 2021 fra forsvarerne og processkrift af 11. juni 2021 fra anklagerne om samme spørgsmål.
Parterne procederede spørgsmålet.
Nyhedschef Jacob Kwon (TV 2), nyhedschef Thomas Falbe (DR), journalist Jens Holt (Ritzau) og
journalist Poul Smidt (dk4) fremkom med supplerende bemærkninger om mediernes ansøgninger.
Politiken meddelte at kunne tilslutte sig bemærkningerne.
Spørgsmålet blev optaget til kendelse.
Retten hævet kl. 12.03.
--oo0oo-Udskriftens rigtighed bekræftes.
Rigsretten, den 29. juni 2021.
Tina Halberg
kontorfuldmægtig

