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Indkaldelse til retsmøde

Den 19. marts 2020

Anklagemyndigheden har anmodet om et retsmøde i en sag mod Dem. Sagen drejer sig
om overtrædelse af straffeloven. Anklageskrift vedlægges.
Retten indkalder Dem til at møde i
Retten i Kolding - retssal 7, Kolding Åpark 11, 1. sal, 6000 Kolding
torsdag den 5. november 2020 kl. 13.00
De har pligt til at møde, hvis indkaldelsen er forkyndt senest 4 dage før retsmødet.
Er De forhindret i at møde, f.eks. på grund af sygdom, skal De hurtigst muligt give retten
besked. Retten kan kræve lægeerklæring eller andet bevis for gyldigt fravær.
Hvis De udebliver fra retsmødet uden at give retten besked om en gyldig grund, kan De
blive anholdt, og retten vil bestemme, at De skal betale omkostningerne ved retsmødet.
Retten kan vælge at behandle sagen, selvom De ikke er til stede, såfremt der ikke - ud
over førerretsfrakendelse, konfiskation og erstatning - idømmes en strengere straf end
fængsel i 6 måneder. Det samme gælder, hvis der er påstand om udvisning i sagen.
Hvis sagen afgøres, uden at De har været til stede, gælder der særlige genoptagelses- og
ankeregler. De kan ved henvendelse til anklagemyndigheden eller retten få nærmere oplysninger om reglerne.
Advokat Mette Grith Stage, Stage Advokatfirma v/Mette Grith Stage
Vesterballevej 25, 1, 7000 Fredericia
tlf. 75122000
er blevet beskikket som forsvarer for Dem.
Retten har fået oplyst, at De har telefonnummer 81811414.

s00287.dtd

Retten kan få brug for at give besked om f.eks. aflysning. Giv venligst retten besked,
hvis De har et andet telefonnummer.
Hvis De har spørgsmål til sagen, skal De henvende Dem til anklagemyndigheden.
Når man møder i retten, kan adgang være betinget af, at man lader det tøj, som man har
på, visitere og medbragte effekter undersøge.
Med venlig hilsen

Trine Oline Oxlund Hjorth
elev

