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UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS RETSBOG
____________

Østre Landsret holdt den 24. marts 2014 kl. 10.45 møde på tingstedet i Viborg.

Som dommere fungerede landsdommerne John Lundum, Henrik Twilhøj og Erik P. Bentzen.

Ø.L. B–3159–11

Foreningen Gruppesøgsmål.nu
mod
Domstolsstyrelsen

Fremlagte bilag:
 brev af 6. marts 2014 fra advokat Morten Samuelsson
 brev af 6. marts 2014 fra Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm.

Det fremgår af det fremlagte, at parternes advokater ikke har bemærkninger til det udkast
til åbningsunderretning, landsretten fremsendte ved retsbog af 18. februar 2014.

Det fremgår endvidere, at grupperepræsentanten foreslår, at der indrykkes annoncer om
tilmelding til gruppesøgsmålet i følgende aviser:

BT
Berlingske
Ekstra Bladet
MX Metroexpres
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Morgenavisen Jyllandsposten
Politiken
**Søndagsavisen

Grupperepræsentanten har i den forbindelse anmodet om landsrettens godkendelse af, at
udgifterne hertil og til opsætning af en tilmeldingsformular, der i alt anslås til ca. 510.000
kr., godkendes, og at de dækkes under den frie proces.

Grupperepræsentanten har endelig foreslået, at tilmeldingsfristen fastsættes, så den løber
fra den 1. april til den 30. juni 2014.

Landsretten tillader, at tilmeldingsfristen fastsættes, så den udløber den 30. juni 2014.

Landsretten godkender med denne tilføjelse åbningsunderretningen.

Landsretten tiltræder, at annoncering vedrørende muligheden for at tilmelde sig gruppesøgsmålet skal ske i de aviser, grupperepræsentanten har anført. Tilmelding skal ske *)
elektronisk til Foreningen Gruppesøgsmål.nu, alternativt ved skriftlig udfyldelse af
tilmeldelsesblanketten.

Landsretten godkender de skønnede udgifter hertil og til opsætning af en tilmeldingsformular, herunder at udgifterne dækkes under den frie proces.

Landsretten fastsatte frist for advokat Morten Samuelsson til den 3. april 2014 til at oplyse
landsretten, hvornår det er muligt at indlevere replik. Replikken skal indeholde en endelig
stillingtagen til, om sagsøgeren ønsker syn og skøn eller indhentelse af sagkyndig erklæring under sagen.

Sagen udsat.

(Sign.)
___ ___ ___
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*) Berigtiget i medfør af retsplejelovens § 221, stk. 1, således at sætningen på side 2, 6.
afsnit, linje 2: ”Tilmelding skal ske til advokat Morten Samuelsson ved udfyldelse af den
tilmeldingsblanket, der bliver udfærdiget til formålet” ændres til: ” Tilmelding skal ske
elektronisk til Foreningen Gruppesøgsmål.nu, alternativt ved skriftlig udfyldelse af tilmeldelsesblanketten”.

Østre Landsrets 4. afd. den 26. marts 2014.
**)Berigtiget i medfør af retsplejelovens § 221, stk. 1, således at ”Lørdagsavisen” ændres
til ”Søndagsavisen”.

Østre Landsrets 4. afd. den 3. april 2014.

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret

