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BESTYRELSEN
Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)
Elisabet Michelsen, Retten i Glostrup (næstformand) (område 2)
Pernille Kjærullf, Københavns Byret (kasserer) (område 1).
Ole Høyer, Retten i Ålborg (sekretær) (område 6)
Poul Dahl Jensen, Højesteret
Ole Græsbøll Olesen, Østre Landsret
Lis Frost, Vestre Landsret
Lene Sigvardt, Retten i Næstved (område 3)
Helle Bertung, Retten i Viborg
Ingrid Therkelsen, Retten i Odense (område 4)
Christian Schou, Retten i Horsens (område 5)
Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.
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ÅRSMØDER

Årsmøde 2011
Årsmødet 2011 blev afholdt på Hotel Nyborg Strand i dagene 6. til 8. oktober
2011.
Årsmødet startede torsdag eftermiddag med et fælles dommermøde, hvor temaet
var kvalitet i domme og retsledelse. Der var oplæg fra blandt andet advokat Jesper
Leth, konstitueret statsadvokat Gyrithe Ulrich og advokat Jacob Lund Poulsen.
Temaet for fredagens program var EU i bred forstand. Der var oplæg fra professor
Marlene Wind, Københavns Universitet, departementschef Anne Kristine Axelsson, EU-dommer Lars Bay Larsen og journalist Ole Ryborg, Bruxelles.
Der var også i 2011 stor tilslutning til årsmødet, hvilket vi i bestyrelsen tager som
udtryk for, at programmet var godt og varieret og selskabet interessant. Deltagelsen i festmiddagen fredag aften var dog ikke imponerende, og det har givet bestyrelsen anledning til at overveje, i hvilken form festmiddagen fremover skal afvikles. Der vil derfor til årsmødet 2012 kunne opleves mindre ændringer af afviklingen af middagen, blandt andet har bestyrelsen besluttet, at der ikke skal være underholdning under middagen af en gæst udefra, men alene indlæg fra foreningens
egne medlemmer, ligesom der vil blive forsøgt en ny bordopstilling.
Dommerforeningens årsmøde har nu i flere år været afholdt på Hotel Nyborg
Strand. Hotellet har den fordel, at det ligger midt i landet, og at det kan rumme
alle. Det er reelt meget få hoteller i landet, der kan huse så stor en forsamling som
os. Når årsmøderne afholdes samme sted hvert år, kan de imidlertid let opleves
som lidt for meget af det samme. Bestyrelsen har derfor besluttet, at årsmøderne i
år 2013 og 2014 skal foregå i andre rammer.
Årsmøde 2012
Årsmødet afholdes torsdag den 4. til lørdag den 6. oktober på Hotel Nyborg
Strand, Nyborg.
Årsmøde 2013
Årsmødet afholdes torsdag den 3. til lørdag den 5. oktober på Hotel Hvide Hus,
Aalborg.
Årsmøde 2014
Årsmødet afholdes torsdag den 23. til lørdag den 25. oktober på Comwell Hotel,
Kolding.
Årsmøde 2015
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Årsmødet afholdes torsdag den 29. til lørdag den 31. oktober på Nyborg Strand
Hotel, Nyborg.

ANDRE DOMMERMØDER
Områdemøder i 2012 blev afholdt således:
Område 1 - den 22. marts 2012
Område 2 - den 23. marts 2012
Område 3 - den 20. marts 2012
Område 4 - den 12. marts 2012
Område 5 - den 14. marts 2012
Område 6 - den 13. marts 2012
På områdemøderne deltog foreningens formand og næstformand. Endvidere deltog som repræsentanter for domstolsstyrelsens bestyrelse på skift Susanne Skotte
Wied og Susanne Beier Lorenzen.
Et af temaerne på områdemøderne var behandlingen af de civile sager og under
dette tema deltog repræsentanter for Advokatrådet.

Områdemøder i 2013 afholdes således:
Område 1 - den 20. marts 2013
Område 2 - den 21. marts 2013
Område 3 - den 4. april 2013
Område 4 - den 19. marts 2013
Område 5 - den 13. marts 2013
Område 6 - den 12. marts 2013
Øvrige dommermøder:
Jysk Dommermøde blev afholdt den 11. maj 2012 i Horsens, og dommermøde i
Østre Landsrets kreds blev afholdt den 1. juni 2012 på Sørup Herregård.
I 2013 er der Jysk Dommermøde den 3. maj og dommermøde i Østre Landsrets
kreds den 23. maj.

FAGFORENINGSMÆSSIGE EMNER

Lønforhold
Dommerforeningen forhandler løn på medlemmernes vegne.
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Foreningen indgik den 8. marts 2012 aftale med Domstolsstyrelsen om fordeling
af cheflønspuljemidlerne for 2011. I aftalen indgik også de sidste puljemidler fra
cheflønspuljen 2008.
Aftalen er meget detaljeret og teknisk. Den kan læses i sin helhed på hjemmesiden.
Aftalen i hovedtræk er:
Med virkning fra 1. april 2011 (det vil sige med tilbagevirkende kraft) hæves pensionsbidraget fra de hidtidige 6 % til 7 % for alle udnævnte byretsdommere og
byretspræsidenter og udnævnte retsformænd i landsretterne. Med virkning fra 1.
april 2012 hæves pensionsbidraget til 9 %. For retsformændenes vedkommende
hæves pensionsbidraget til 12,5 %. Denne forskel i pensionsbidraget skyldes, at
landsdommerne har besluttet, at pensionsforhøjelsen i indeværende puljeperiode
alene skal tilgå retsformændene. De øvrige landsdommere forbliver derfor som
den eneste gruppe med et pensionsbidrag på 6 %.
Med virkning fra 1. april 2011 hæves det personlige tillæg for højesteretsdommerne. Baggrunden herfor var, at Højesterets dommere ikke fik forhøjet det personlige tillæg ved OK 08, idet de puljemidler, der skulle have tilkommet Højesteret, medgik til at løfte landsretspræsidenterne på niveau med Højesterets dommere. Bestyrelsen har besluttet, at det tekniske restbeløb nu skal tilgå Højesteret.
Med virkning fra 1. april 2012 hæves det personlige tillæg for præsidenterne i
Københavns byret og Retten i Glostrup.
Med virkning fra samme dato hæves det personlige tillæg for præsidenten på
Bornholm og Sorenskriveren på Færøerne.
Dommeres løn reguleres i hovedsagen på to måder. Enten ved forhøjelse af lønrammebeløbet eller et decideret lønrammeskift og ved tildeling af midler til den
såkaldte cheflønspulje.
I flere år har lønrammerne ligget fast, og dommere er snart de eneste chefer inden
for staten, der udnævnes i lønrammer. Alle andre chefgrupper i det offentlige går
eller er gået over på nye lønsystemer med individuelt aftalte vilkår.
Det er ikke muligt for dommere at overgå til de nye lønsystemer med individuelle
vilkår og åremålsansættelser. Vi er derfor henvist til lønregulering via
cheflønspuljen. Midler i cheflønspuljen kan gå både til lønforhøjelser og forhøjelser af pensionsbidraget af det personlige tillæg.
Dommerforeningens skiftende bestyrelser har i flere år prioriteret lønforhøjelse
frem for forhøjelse af pensionsbidraget, men med fordelingen af cheflønspuljen i
2008 tog vi hul på en beskeden forhøjelse af pensionen af det personlige tillæg fra
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knap 4 % til 6 %. Det er dette pensionsbidrag, der den 1. april 2012 er forhøjet til
9 % for byretsdommere og præsidenter og 12,5 % for landsretternes retsformænd.
Højesterets dommere og de to landsretspræsidenter har et pensionsbidrag på 17
%.
Det er bestyrelsens opfattelse, at alle dommere skal op på et pensionsbidrag på 17
% af det personlige tillæg.
Dommerforeningen har overfor DJØF og AC afleveret sine lønkrav for overenskomst 2013. Kravet går på en størst mulig forhøjelse af cheflønspuljen, således at
pensionsbidraget af det personlige tillæg hæves, således at det kommer op på 17
%.
Offentlige chefer inden for DJØF, som Dommerforeningen er en del af, har generelt et meget afdæmpet lønkrav til overenskomstforhandlingerne 2013.
Dommerforeningen har ikke opgivet bestræbelserne for en generel lønfremgang.
Foreningen har i et brev til AC og Offentlige chefers bestyrelse peget på, at dommere qva det noget stive lønsystem, som kun reguleres via midler fra cheflønspuljen, ikke følger lønudviklingen i sammenlignelige grupper, og at vi i dag har et
betydeligt lønefterslæb. Brevet til bestyrelsen kan læses på foreningens hjemmeside.

Kappeudvalget
Byretsdommerne fik den 1. juli 2012 de længe ventede nye kapper. Premieren
fandt sted på en af sommerens få varme dage, men kapperne er de fleste steder
blevet pænt modtaget, når det nu ikke kunne være anderledes. Flere kolleger har
endda udtrykt tilfredshed.
Foreningen udtalte sig i 2008 – se høringssvaret i årsberetningen for 2008 – stærkt
imod tanken om kapper til byretsdommerne. Vores protester blev overhørt, og
som det er foreningens politik, kritiserer vi ikke love af politiske grunde.
Efter loven skal kapperne bruges under hovedforhandlinger. Foreningen overvejer
at foreslå Justitsministeriet en eventuel evalueringsordning, således at det om et
års tid overvejes, om kapperne skal bruges under alle hovedforhandlinger.
HØRINGSSAGER
Dommerforeningens høringssvar opdateres løbende på foreningens nye hjemmeside, hvortil henvises.
Dommerforeningen modtager mange høringssager. Langt fra alle har foreningens
interesse og foreningen afgiver kun svar i sager af central interesse for domstolene.
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Dommerforeningen er helt afhængig af det meget store arbejde, der udføres af de
enkelte fagudvalg.
Bestyrelsen har vedtaget følgende procedure ved behandlingen af høringssager.
Formanden og medlem af bestyrelsen, Ole Høyer, tjekker posten dagligt for høringer og sender relevante høringer til det eller de respektive fagudvalg. Når udvalgets udkast til svar foreligger, sættes sagen enten på dagsorden til det førstkommende bestyrelsesmøde, eller bestyrelsen behandler sagen skriftligt. Formanden udarbejder herefter høringssvar. Høringssvaret lægges efterfølgende på
hjemmesiden.
Det er tanken, at såvel høringen som foreningens høringssvar lægges på hjemmesiden. Hvis fagudvalget er indforstået, er det også tanken, at udvalgets notat om
høringen lægges på hjemmesiden.

ARBEJDE I UDVALG MV.
Danmarks Domstole – værdier og mål
Dommerforeningen og dommere i alle instanser har på forskellig måde været involveret i dette projekt, der skal bidrage til at fastlægge de overordnede målsætninger for domstolene i de kommende år. Projektet skal lægge op til en diskussion
af domstolenes visioner, værdier, målsætninger og konkrete mål, som senest er
beskrevet i ”Målsætning for Danmarks Domstole” (”den lille gule”) fra 2001.
Som led i projektet blev der nedsat en idégruppe, der bestod af ansatte ved retterne, herunder en byretsdommer og en landsdommer. Idégruppen havde som overordnet opgave at forberede og tilrettelægge de aktiviteter, som ifølge kommissoriet skulle finde sted. Endvidere blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter
for Dommerforeningen og øvrige organisationer, præsidenterne og styrelsen, og
hvis opgave det var at træffe beslutninger om projektets forløb, herunder tage
stilling til de forskellige oplæg fra idégruppen. Dommerforeningen har været repræsenteret i styregruppen med formanden og næstformanden.
Projektet blev sat i gang med Domstolenes Dag den 31. januar 2012 på Hotel Nyborg Strand. Her deltog flere medlemmer af Dommerforeningens bestyrelse, ligesom der deltog dommere fra stort set alle retter. Forud for Domstolenes Dag havde idégruppen sammen med et sekretariat i Domstolsstyrelsen indsamlet et stort
skriftligt materiale til brug for dagen, f.eks. eksisterende brugerundersøgelser af
Danmarks Domstole, artikler og internationale rapporter. Herudover havde
idégruppen og sekretariatet gennemført fokusgruppeinterviews med en række af
domstolenes brugere, en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne på Domstolenes Dag samt optaget en række filmklip med udvalgte brugere som inspiration
til deltagerne på Domstolenes Dag.
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Idégruppen gennemførte på baggrund af det indsamlede materiale – i overensstemmelse med kommissoriet – en ”selvevaluering” af Danmarks Domstole med
henblik på at få afdækket, hvor domstolene eventuelt kunne forbedre sig.
Idégruppen identificerede også mulige udfordringer for domstolene i de kommende år.
Efter Domstolenes Dag blev der holdt temadage i 28 retter om emnerne fra Domstolenes Dag. Idégruppen havde forinden udarbejdet et omfattende materiale til
retterne, som de kunne anvende til afholdelsen af de lokale temadage.
De 28 retter indsendte alle en rapport til sekretariatet med deres bidrag til bud på
domstolenes fremtidige værdier og mål. De 28 rapporter blev samlet i et notat,
som blev brugt som baggrundsmateriale for fire regionale temadage, der blev afholdt i april 2012. På de regionale seminarer deltog medarbejdere fra hver af de
retter, som havde afholdt lokale temadage, og igen var dommergruppen godt repræsenteret. Som oplæg til diskussionerne på de regionale seminarer havde
idégruppen lavet et første bud på, hvilke elementer der kunne tages med i domstolenes fremtidige værdier og mål.
Det første oplæg til domstolenes fremtidige værdier og mål er blevet drøftet i både styregruppen og idégruppen, herunder på et fællesmøde den 1. maj 2012, og
oplægget er løbende blevet revideret undervejs i skriveprocessen.
Der har været afholdt 5 møder i styregruppen og 14 møder i idégruppen samt et
fællesmøde.
Alle medarbejderne ved Danmarks Domstole har haft mulighed for at involvere
sig undervejs i projektet. Der har været udbredt opbakning til projektet, og medarbejderne har udvist et stort engagement. Herudover har domstolenes væsentligste brugere været inddraget i projektet. Styregruppen kunne derfor lige inden
sommerferien 2012 sende et oplæg til Domstolsstyrelsens bestyrelse, som er udtryk for både medarbejdernes og brugernes input til de fremtidige værdier og mål
for Danmarks Domstole. Oplægget skal behandles på et bestyrelsesmøde i begyndelsen af september 2012.
Oplægget er opbygget på den måde, at første del handler om domstolenes fundamentale rolle i et demokratisk samfund. Denne del beskriver også domstolenes
opgaver. Der er i første del af oplægget endvidere opstillet et forslag til en vision
for domstolene. Visionen udtrykker noget, som domstolene for så vidt allerede
gør i dag, men domstolenes medarbejdere skal også i fremtiden være opmærksomme på indholdet i domstolenes vision, og de skal til stadighed arbejde herfor.
Endelig indeholder første del af oplægget et forslag til domstolenes værdier. Disse
værdier er udvalgt på baggrund af den proces, der er gennemført.
Første del af oplægget er efter styregruppens opfattelse af varig karakter. Det er
tanken, at indholdet i denne del af oplægget skal bestå også udover 2018.
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Anden del af oplægget indeholder et forslag til mål og indsatsområder for domstolene i årene 2013-2018. Denne del af oplægget forudsættes løbende revideret på
den årlige handlingsplan for Danmarks Domstole.
Indsatsen fremover vil blive koncentreret om kommunikation og implementering
af domstolenes nye værdier og mål. Der planlægges i efteråret 2012 og fremefter
en række kommunikationstiltag og en række mindre projekter, som har til formål
at få fortalt om og indarbejdet domstolenes nye værdier og mål.
Det er af afgørende betydning for det videre arbejde, at Dommerforeningen og
dommerne ved de enkelte retter involverer sig i de aktiviteter, der finder sted i
forbindelse med introduktionen af værdier og mål for de kommende år.
Dommerne er vigtige ”kulturbærere” og helt afgørende for, hvordan domstolene
opfattes af brugerne og offentligheden.

Strafferetsplejeudvalget
Udvalget har for tiden ikke andre opgaver end dem, der er afsluttet med betænkning nr. 1526.
Retsplejerådet
Retsplejerådet har siden sidste årsberetning afgivet betænkning nr. 1530/2012 Reform af den civile retspleje VII - midlertidige afgørelser om forbud og påbud,
hvorefter reglerne om forbud og påbud først og fremmest foreslås flyttet fra fogedretterne til retternes afdelinger for behandling af borgerlige retssager. Rådet
har endvidere i slutningen af juni 2012 afgivet en udtalelse om betænkning nr.
1528/2011 om revision af reglerne om forkyndelse og en redegørelse om retshjælp ved advokater mv.
Retsplejerådet har herefter genoptaget arbejdet med lønindeholdelse for private
krav på baggrund af en redegørelse herom fra en arbejdsgruppe under Retsplejerådet vedrørende tvangsfuldbyrdelse. Arbejdsgruppens formand er Poul Holm.
Straffelovrådet
Straffelovrådet blev nedsat i 1960, og det er et permanent lovforberedende udvalg
vedrørende strafferetlige lovgivningsspørgsmål. Straffelovrådet består for tiden af
8 medlemmer.
I beretningsåret har Straffelovrådet afgivet betænkning nr. 1531 om strafudmåling
– samspillet mellem lovgiver og domstole. Det er Straffelovrådets vurdering, at
der er opnået gode erfaringer med, at lovgivningsmagtens tilkendegivelser om
strafniveauet i typesituationer eller normaltilfælde fremgår af lovforarbejder, og
således at domstolene ved strafudmålingen i den enkelte sag kan tage hensyn til
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de konkrete omstændigheder i sagen. Straffelovrådet finder, at brug af særskilte
forhøjede minimumsstraffe for visse forbrydelser er et unødvendigt og samtidig et
uhensigtsmæssigt middel for lovgivningsmagten til at give anvisninger om strafniveauet i typetilfælde.
Straffelovrådet har endvidere færdiggjort en betænkning om seksualforbrydelser.
Betænkningen, der er på ca. 900 sider, lægger op til en gennemgribende revision
af straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod sædeligheden.
Endelig er Straffelovrådet ved at lægge sidste hånd på en udtalelse om strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold.
Projektgruppen om Domsdatabasen
Det videre arbejde afventer fortsat afklaring af bevilling til projektet. Herefter vil
der skulle gennemføres udbudsforretning.

Justitsministeriets arbejdsgruppe om bekæmpelse af forsinket betaling i
handelstransaktioner
Justitsministeriet nedsatte i oktober 2011 en arbejdsgruppe, hvori et medlem fra
dommerforeningen har deltaget. Arbejdsgruppen havde til opgave at overveje,
hvordan Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011
om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner bør gennemføres i
dansk ret. Arbejdsgruppen har i sensommeren 2012 afsluttet sit arbejde og afgivet
betænkning. Direktivet afløser direktiv 2000/35/EF, der i dansk ret bl.a. medførte
reglerne om udenretlige inddrivelsesomkostninger, jf. rentelovens § 9 a, jf. bkg.
601/2002. Ændringen vil ikke berøre de eksisterende regler i bekendtgørelsen,
men procesrenten vil stige med ét procentpoint og kreditor vil få krav på et fast
kompensationsbeløb på 40 Euro. Arbejdsgruppen har indstillet, at sidstnævnte
regel ikke kommer til at gælde i forbrugerforhold. Herudover er der regler om
betalingsfrister mellem erhvervsdrivende indbyrdes og mellem erhvervsdrivende
og det offentlige, der sætter visse begrænsninger for aftalefriheden.

Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg
Udvalget blev nedsat i 1998 med henblik på at styrke forskningen på Justitsministeriets område, herunder bl.a. vurdere behovet for forskning og fremsætte forslag
til forskningsprojekter. Udvalget er tilknyttet Forskningskontoret i ministeriet.
Udvalget udarbejder hvert år et katalog over igangværende forskning samt over
behovet for ny forskning inden for de sagsområder, der henhører under Justitsministeriets område.
Forskningskontoret gennemfører forskellige undersøgelser og analyser af betydning for områder enten efter anmodning eller på eget initiativ.
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Der er årligt afsat et beløb til ekstern forskning.
Udvalget har indstiftet en pris for bedste studenterafhandling vedrørende et givet
emne. Prisen er på 25.000 kr. Emnet i 2010 var ”Resocialisering” og prisen blev
givet til en afhandling med titlen ”Sagsomkostninger i straffesager”. Afhandlingen er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside. Emnet for 2011 er ”Udvisning” og for 2012 ”Kriminalprævention”.
Udvalget udgiver hvert år en beretning, som er tilgængelig på hjemmesiden.

Konkursrådet
Rådet har afholdt møder i efteråret 2011, hvor der drøftedes en revision af konkurslovens § 95 (lønprivilegiet mv.), ligesom der har været afholdt møde med det
norske konkursråd. Rådet forventer at genoptage sit arbejde i oktober 2012.

Sølovsudvalget
Sølovsudvalget blev nedsat af den daværende handelsminister i 1977 som et fast
udvalg og har fungeret lige siden. Udvalget bistår erhvervsministeren i spørgsmål
vedrørende søloven, særligt ved afgivelse af betænkninger og ved udarbejdelse af
udkast til lovforslag til ændring af søloven.
Udvalget afgav den 18. april 2012 betænkning om aftaler om transport af gods
helt eller delvist til søs. Betænkningen omhandler konventionen om aftaler om
international transport af gods helt eller delvist til søs. Konventionen benævnes
som Rotterdam-reglerne. Udvalget foreslår, at disse regler implementeres ved
indsættelse af et nyt kapitel i sølovens kapitel 13.

Kompetenceudvalget
Kompetenceudvalget under Domstolsstyrelsen har siden et møde den 13. september 2011 holdt et møde i Domstolsstyrelsen den 12. april 2012. Der er endvidere
planlagt et møde i september 2012. På april-mødet drøftede udvalget blandt andet
Kursuskataloget for 2013, førleder-uddannelsen og retssekretær-uddannelsen samt
procedurer for fordeling af midler fra Kompetencefonden. Der er efterfølgende
ved skriftlig behandling sket fordeling af midler fra Kompetencefonden.

Domstolshistorisk Selskab
Pessimisme er afløst af optimisme. Domstolshistorisk Selskab har indgået samarbejde med Øhavsmuseet om et Ret og Strafmuseum i Faaborg. Øhavsmuseet er et
kulturhistorisk museum for Sydfyn og Langeland, der i dag tiltrækker ca. 80.000
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gæster årligt og har flere udstillingssteder, hvoraf Koldkrigsmuseum Langelandsfortet publikumsmæssigt er det vigtigste. Museet skal have til huse i det gamle
råd-, ting- og arresthus på torvet i Faaborg. Museet kommer til at omfatte den
originale retssal, der blev indrettet i 1929 og har bevaret originalt inventar, celler i
3 etager og en fangegård samt arrestforvarerens lejlighed. Der vil blive sat fokus
på perioden fra ca. 1930 til 1970, hvor hele huset var i funktion, og hvor der landet over fandtes en række tilsvarende huse med samme funktion. Der vil ved
hjælp af moderne virkemidler blive lagt vægt på at formidle forskellige tiders syn
på kriminalitet og straf, på domstolenes funktion i samfundet og på at involvere
besøgende i løsningen af enkle retssager m.v. Man vil lægge vægt på at involvere
skoletjenester fra nær og fjern og i den forbindelse etablere samarbejde med de
byretter, hvor skolebørnene hører hjemme. Undervisningsmateriale vil blive udarbejdet i samarbejde med Domstolsstyrelsen. Domstolshistorisk Selskab medvirker
på konsulentbasis og med udlån af effekter, men er ikke økonomisk involveret.
Museet forventes åbnet i oktober 2012 og forhåbentligt i overværelse af justitsministeren.

Kontaktudvalg med Advokatrådet og Danske Advokater
Dommerforeningen har et kontaktudvalg, der har aftalt at mødes med Advokatrådet mindst en gang om året. Løbende spørgsmål tages op mellem Dommerforeningen og Advokatrådet.
I år har der været afholdt nogle møder med Advokatrådet med særligt fokus på de
fælles ønsker om at gøre den civile retspleje og sagsafvikling mere smidig og effektiv.
Repræsentanter fra Advokatrådet har således deltaget på samtlige områdemøder,
hvor behandlingen af de civile sager har været drøftet. På Jysk Dommermøde blev
emnet på ny drøftet efter et oplæg i plenum fra advokat Pernille Backhausen, Advokatrådet. På Østdommermødet blev emnet også drøftet efter et oplæg i plenum
af advokat Jens Rostock, Advokatrådet. Advokat Pernille Backhausen deltog tillige. Navnlig forberedelse af sagerne, herunder blandt andet forberedende møder og
syn og skøn, selve hovedforhandlingen samt ideer til regelændringer, herunder
blandt andet anke- og kærebegrænsninger, blev drøftet indgående.
Der var på møderne bred enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en fælles vejledning for byretternes behandling af de civile sager. Advokatrådet ønsker at udarbejde et kodeks eller lignende for advokaters behandling af civile sager, der kan afspejle en sådan vejledning.
Mikael Sjöberg og Elisabet Michelsen har sammen med repræsentanter fra Advokatrådet deltaget i et møde med Justitsministeriets departementschef om samme
emne.
Henover sommeren er der sammensat en arbejdsgruppe, der skal komme med
forslag til en fælles vejledning, samt eventuelt komme med forslag til et internt
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idekatalog og med ideer til regelændringer. Arbejdsgruppen består af følgende:
Lisbeth Larsen, Ingrid Thorsboe, Sanne Bager, Karin Bøgh Pedersen, Rasmus
Damm, John Larsen, Kirsten Maigaard, Christian Wenzel, Britt Falster Klitgaard,
Jette Christiansen, Henrik Bitsch, Tine Vuust, Mikael Sjöberg og Elisabet Michelsen. Arbejdsgruppen faciliteres af Bedste Praksis konsulent Merete Schlüter.
Der er foreløbig planlagt 6 møder.
Der har i årets løb tillige været afholdt et møde med Danske Advokater.

Domstolenes Kontaktudvalg
Medlemmer af bestyrelsen har i det forløbne år holdt et møde med de øvrige personaleorganisationer inden for domstolene, hvorunder man særlig har drøftet de
personalemæssige problemer, som bl.a. domstolsreformen fortsat giver anledning
til. Bestyrelsen har aftalt med Dommerfuldmægtigforeningen, at samarbejdet bør
udbygges.

Domstolenes Samarbejdsforum
Domstolenes Samarbejdsforum består af repræsentanter for domstolene samt Advokatrådet, Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Retslægerådet, Kriminalforsorgen, Arbejdsskadestyrelsen,
Ankestyrelsens familieretsafdeling, Civilstyrelsen og Kommunernes Landsforening.
Samarbejdsforum mødes to til tre gange om året, hvor Domstolsstyrelsen er vært.
Det er i udgangspunktet embedscheferne, der møder.
Møderne indledes altid med en bordrunde, hvor de enkelte deltagere orienterer om
nyt af fælles interesse. Bordrunden giver gerne anledning til nogen drøftelse. Alt,
der i øvrigt har den mindste berøring med domstolene og samarbejdet med andre
interessenter, kan drøftes på møderne. Fra det forgangne års dagsordner kan nævnes: Berammelsestider, varetægtsfængsling, digitalisering af domstolene, budgetanalyser, bødesagsprocessen, domstolenes statistik, arbejdsgangen i ægteskabssager, effektivisering af den civile retspleje, projekt om evaluering af anklagemyndigheden og nye initiativer i den familieretlige lovgivning.
Tekstudvalget
Tekstudvalgets opgave er at medvirke til, at standardteksterne i sagsbehandlingssystemerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis og med
domstolenes sprogpolitik. Samtidig er tekstudvalget ansvarlig for at holde ”sådan
gør du” teksterne ved lige. Dommerforeningen har indstillet til Domstolsstyrelsen,
at der sker en revurdering af udvalgets sammensætning med henblik på at gøre
udvalget mere handlekraftigt og fleksibelt for derigennem at sikre nogle stærke
koncepter, som kan bruges ved samtlige retter. Dommerforeningen har som kon-
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sekvens heraf samtidigt foreslået, at Dommerforeningen fremadrettet har to medlemmer i udvalget. Dommerforeningens anmodning er blandt andet begrundet i et
ønske fra domstolenes eksterne brugere om mere ensartethed ved retterne, hvilket
et stærkere tekstudvalg kan være medvirkende til at understøtte.

Evalueringsrådet
Evalueringsrådet har i beretningsperioden afholdt 3 møder.
Udvalget har behandlet spørgsmålet om evaluering og feed back for dommerfuldmægtige efter endt grunduddannelse. Den mundtlige prøve er blevet evalueret, og det har særligt været drøftet, hvorledes evalueringsskemaerne skal bruges.
Endvidere har været drøftet brugen af MUS-samtaler, mentor ordning, obligatorisk 6-års samtale med præsidenten samt en bred variation af udviklingsmuligheder for den enkelte før og efter landsretskonstitutionen.
Evalueringsrådet har også set på dommernes forhold. Drøftelserne har særligt
koncentreret sig om brugen af dommersamtaler. Det forventes, at Evalueringsrådet vil anbefale, at dommerne tilbydes tilbagevendende trivselssamtaler med præsidenten.

Statistikarbejdsgruppen
Under styrelsen er der 3 statistikarbejdsgrupper, straffe-civil, foged-tvang og skiftesager (insolvens og dødsboer), der har udført et stort arbejde med at definere
statistik og de vægte, som sagerne skal have, herunder de forenklede vægte. I dag
er dette arbejde afsluttet. Det er derfor kun løbende spørgsmål, hvor statistikarbejdsgrupperne eventuelt kommer ind over. I øjeblikket har skiftearbejdsgruppen
således et skiftenotat til høring, idet det gamle notat fra 2002 efterhånden på flere
måder ikke længere er relevant i forhold til den virkelighed, der gælder i dag, 10
år senere.

Blekingegade-kommissionen.
Blekingegade-kommissionens medlemmer er landsdommer Jens Rosenløv (formand), advokat Jakob Lund Poulsen og forhenværende politimester Jakob Skov.
Advokat Gunnar Homann er udspørger for kommissionen. Sekretærer er dommer
Harald Micklander og kontorfuldmægtig Rikke Christiansen.
Efter kommissoriet har undersøgelseskommissionen til opgave at undersøge og
redegøre for, om Justitsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste (PET) eller andre centrale myndigheder modvirkede det almindelige politis og anklagemyndighedens opklaring og strafforfølgning af de strafbare forhold, som bl.a. i den offentlige debat er blevet forbundet med den gruppe af personer, der blev kendt som
Blekingegadebanden.
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Kommissionen blev endeligt nedsat den 15. september 2010 og holdt sit første
interne møde den 1. oktober 2010. Kort tid efter blev sekretariatet oprettet med
sæde i København. Efter at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i kommissionens lejemål var foretaget og godkendt af PET, kunne kommissionen fra januar
2011 modtage skriftligt materiale (omkring 200.000 sider), heraf hovedparten fra
PET. Kommissionen har i første halvår af 2012 afhørt 69 vidner.
Afhøringerne er gennemført i et retslokale udlånt af Østre Landsret, og de er alle
foregået for åbne døre.
Kommissionens arbejde vil herefter hovedsageligt bestå i at skrive beretning. Der
stiles efter at afgive denne i september 2013 og derned 3 år efter, at kommissionen blev endeligt nedsat, svarende til den henstilling i kommissoriet om, hvornår
beretningen bør afgives.
Der henvises i øvrigt til kommissionens hjemmeside, blekingegadekommissionen.dk.

Skattesagskommissionen
Skattesagskommissionen har medlemmerne landsdommer Lars E. Andersen, Vestre Landsret (formand), advokat Martin Simonsen, Hellerup, og professor, dr. jur.
Niels Fenger, Københavns Universitet. Advokat Lars Kjeldsen, København, er
udspørger, og dommer Rikke Holler, Retten i Randers, er juridisk sekretær.
Kommissionen har blandt andet til opgave at undersøge, om personer uden for
SKAT København har forsøgt at påvirke den afgørelse, som SKAT København
traf i september 2010 i Helle Thorning Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag,
og om nogen har videregivet oplysninger fra skattesagen.
Kommissionen blev nedsat den 12. marts 2012, den 19. marts holdt kommissionen første interne møde, og dagen efter etablerede kommissionen sekretariat i
lokaler midlertidigt udlånt af Vestre Landsret. Kommissionen har fra diverse
myndigheder mv. indsamlet knap 5.000 sider materiale, der er trimmet ned til
omkring 3.400 sider, som i juni 2012 er udleveret til undersøgelsens 18 bisiddere.
Kommissionens vidneliste tæller 43 personer, og forklaringerne forventes at ville
strække sig over omkring 25 dage i perioden fra august 2012 til marts 2013. Møderne finder sted i den tidligere retsbygning på Fremtidsvej i Gladsaxe.
Kommissionen stiler efter at afgive beretning i marts 2014 svarende til undersøgelsens tidsramme på 2 år.
Der henvises i øvrigt til hjemmesiden Skattesagskommissionen.dk.

Statsløsekommissionen
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Statsløsekommissionen har medlemmerne landsdommer Peter Buhl, Vestre
Landsret (formand), advokat Claus Søgaard-Christensen, Aarhus, og professor,
dr. jur. Karsten Revsbech, Aarhus Universitet. Advokat Poul Heidmann, København, er udspørger, og dommer Chris Olesen, Retten i Esbjerg, er juridisk sekretær. Kommissionen har tilknyttet to jurastuderende og to sekretærer, alle på deltid.
Kommissionen har blandt andet til opgave at undersøge, hvordan statslige forvaltningsmyndigheder siden 1990-erne har behandlet ansøgninger om indfødsret
fra personer omfattet af FN’s konvention fra 1961 om begrænsning af statsløshed
og FN’s konvention fra 1989 om barnets rettigheder.
Kommissionen blev nedsat den 23. august 2011. Arbejdet blev påbegyndt i oktober 2011, og sekretariatet blev etableret i Aarhus i november 2011. I december
2011 modtog kommissionen de første dokumenter, og kommissionen har indtil
videre modtaget ca. 60.000 sider fra navnlig Justitsministeriets Indfødsretskontor.
Kommissionen mødes 1-2 gange om måneden, hvor det modtagne materiale drøftes. Det er hensigten at foretage afhøringer i perioden december 2012 til juni
2013. Møderne finder sted i den tidligere retsbygning på Fremtidsvej i Gladsaxe.
Kommissionen stiler efter at afgive beretning senest august 2014 svarende til undersøgelsens tidsramme på 3 år.
Der henvises i øvrigt til hjemmesiden Statsløsekommissionen.dk.

ANDRE FAGLIGE SPØRGSMÅL

Dommerforeningens hjemmeside
Foreningen fik i foråret 2012 ny hjemmeside. Hjemmeside findes på Internettet
under www.dommerforeningen.dk.
Under medlemsinformation og information fra bestyrelsen findes blandt andet
opslag om tildeling af hverv. Punktet dagsordener opdateres løbende med dagsordener for bestyrelsens møder. Bestyrelsen gør referaterne af sine møder tilgængelige under punktet information fra bestyrelsen.
Dele af hjemmesiden kan også læses uden login og adgangsord. Dette er tænkt til
offentlighedens brug.
Der kan af medlemmer og andre interesserede abonneres på nyheder på hjemmesiden.

Etikudvalget
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Europarådets Ministerkomite vedtog den 17. november 2010 rekommandation R
(2010) 12 om dommeres uafhængighed, effektivitet og ansvar. I medfør af rekommandationens artikel 72 skal dommere i deres aktiviteter vejledes af etiske
principper for professionel fremtræden. Disse principper skal ifølge artikel 73
nedfældes i etiske retningslinjer, som kan øge offentlighedens tillid til dommere
og domstolene.
Det er bestyrelsens opfattelse, at et eventuelt initiativ til udarbejdelsen af sådanne
etiske retningslinjer ikke bør komme fra Justitsministeriet eller Domstolsstyrelsen, men i givet fald bør komme fra dommerne selv. Bestyrelsen har derfor vedtaget at nedsætte et udvalg med henblik på at overveje, hvilke initiativer rekommandationen giver anledning til.
Udvalget, der består af Sanne Bager, Anni Højmark, Ulla Ingerslev, John Larsen,
Anne Rode, Christian Lundblad og Ole Græsbøll Olesen (formand), har afholdt
sit første møde med henblik på at søge at afgrænse opgaven og fastlægge, hvorledes denne skal gribes an.
Drøftelserne herom vil fortsætte på udvalgets kommende møder i efteråret 2012.

Kontaktdommer vedrørende internationale børnebortførelser
Den danske kontaktdommer i relation til Haagerkonventionen om internationale
børnebortførelser (Bodil Toftemann, Københavns Byret) har til opgave at yde
generel rådgivning til danske fogeder om konventionen, sådan at retterne i et vist
omfang vil kunne få besvaret generelle spørgsmål om konventionen og dens praktiske anvendelse, når sådanne måtte opstå under behandlingen af konkrete sager.
Endvidere vil kontaktdommeren kunne besvare henvendelser fra udenlandske
dommere om generelle spørgsmål bl.a. om kompetence og lovgivning i Danmark,
jf. Anne Thalbitzer m.fl. i TFA 2002, hvor baggrunden for ordningen med kontaktdommere i de enkelte konventionsstater nærmere er beskrevet.

RELATIONER TIL UDLANDET
IAJ og EAJ
Den Danske Dommerforening er medlem af Den Internationale Dommerunion,
International Association of Judges (IAJ) og Den Europæiske Dommerunion, European Association of Judges (EAJ). IAJ har status som en ngo organisation under
FN.
Den Internationale Dommerunion, IAJ, holdt møde i september 2011 i Istanbul i
Tyrkiet. 5 medlemmer af Dommerforeningens bestyrelse deltog i mødet.
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Udover arbejdet i 4 study commisions, hvor emner af statsretlig, familieretlig,
strafferetlig og arbejdsretlig karakter drøftes, bliver generelle spørgsmål om
dommernes forhold i flere af medlemslandene behandlet.
Betingelsen for medlemskab i IAJ og EAJ er, at den enkelte dommerforening er
uafhængig af statsmagten, og at landet som sådan overholder basale menneskerettigheder og har et uafhængigt retsvæsen.
Imidlertid må det konstateres, at dommeres løn- og ansættelsesvilkår, selv i lande,
vi sammenligner os med, oftere og oftere udsættes for betydeligt pres fra statsmagtens side. På IAJ-mødet vedtages derfor ofte en række resolutioner, hvori der
udtrykkes bekymring over udviklingen i enkelte lande og erklæres støtte til disse
landes dommere.
Den Europæiske Dommerunion, EAJ, holdt i maj 2012 møde i Amsterdam, hvor
Dommerforeningens formand deltog.
EU indtager en stadig vigtigere rolle i arbejdet i EAJ, og som følge heraf er der i
foråret 2012 dannet en arbejdsgruppe ”Our way to Bruxelles” hvori deltager
Tyskland, Holland, Belgien og Danmark. Arbejdsgruppen er optaget som officiel
lobbyist i EU. Dommerforeningens formand deltager i arbejdsgruppen.
Der henvises i øvrigt til IAJ’s hjemmeside, www.iaj-uim.org.

SEND
SEND (Samarbejdsorganet for Efteruddannelse af Nordens Dommere) tilstræber
at afholde to seminarer hvert år. Det ene er et processeminar for byretsdommere,
og det andet er enten et seminar for de overordnede retter eller et seminar, der
særligt tager sigte på ledelse.
Arrangementerne går på skift mellem de nordiske lande. Sædvanligvis deltager 810 dommere fra hvert af de nordiske lande.
I beretningsåret blev kun afholdt et enkelt SEND-seminar. Seminaret handlede
om ledelse, og det blev afholdt i Uppsala den 13.–15. juni 2012.

CCJE
Europarådets rådgivende dommerkomité, CCJE, afholdt fra den 7. til 9. november
2011 plenarmøde i Strasbourg. Komitéen vedtog “Opinion No. 14, Justice and
information technologies (IT)".
Der henvises til CCJE's hjemmeside, www.coe.int/ccje, hvor det er muligt også at
se CCJE´s 13 tidligere opinions samt CCJE´s ”A Magna Carta of Judges”, vedta-
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get i 2010 i anledning af CCJE´s 10 års jubilæum. Om arbejdet i CCJE henvises i
øvrigt til en artikel af Børge Dahl i Danmarks Domstole nr. 39, december 2007.
PERSONALIA
MEDLEMMER AF UDVALG MV.
pr. 10. september 2012

Medlemmer af eksterne udvalg mv.
Afgangsalder
Børge Dahl, Mikael Sjöberg, Bent Carlsen, Bjarne Christensen, Elisabet Michelsen og Henrik Linde er medlemmer af et udvalg under Justitsministeriet om pligtig afgangsalder for dommere mv.
Bibeskæftigelse
Børge Dahl er formand for og Bent Carlsen, Bjarne Christensen, Henrik Linde og
Mikael Sjöberg er medlemmer af Bibeskæftigelsesnævnet.
Børnebortførelser
Bodil Toftemann er kontaktdommer vedrørende Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger af børnebortførelser.
Civile spørgsmål i EU
Ole Græsbøll er medlem af Justitsministeriets specialudvalg vedrørende civile
spørgsmål i EU.
Competition Law Judges
Michael Elmer er næstformand i The Association of European Competition Law
Judges.
DJØF, Offentlige Chefer
Mikael Sjöberg er næstformand i Foreningen af Offentlige Chefer i DJØF og er i
forbindelse hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF.
Dommerudnævnelsesrådet
Poul Søgaard er formand for, Kaspar Linkis er næstformand for og Astrid Bøgh er
medlem af Dommerudnævnelsesrådet.
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Domstolshistorisk Selskab
Bjarne Pedersen er formand for og Søren Axelsen, Hanne Fog-Petersen, Peter
Garde og Claus Larsen er medlemmer af bestyrelsen for Domstolshistorisk Selskab.
Domstolsstyrelsens bestyrelse
Jens Peter Christensen er formand for, Susanne Skotte Wied er næstformand for
og Finn Morten Andersen, Dorte Jensen og Susanne Beier Lorenzen er medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.
Europæiske dommere
Lene Pagter Kristensen er medlem af Europarådets rådgivende komite af europæiske dommere (CCJE, Consultative Council of European Judges).
Forskningspolitisk udvalg
Lis Frost er medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg.
International Strafferet og EU-ret
Lis Frost er Dommerforeningens kontaktperson til Dansk Forening for International Strafferet og EU-ret.
Klageretten
Lene Pagter Kristensen er formand for og Mogens Kroman samt Katrine B. B.
Eriksen er medlemmer af Den særlige Klageret. Jytte Scharling og Thomas Rørdam fungerer som suppleanter for formanden. Dorte Jensen og Henrik Estrup
fungerer som suppleanter for Mogens Kroman. Marianne Madsen og Peter Damm
fungerer som suppleanter for Katrine B. B. Eriksen.
Konkursrådet
Torben Kuld Hansen er medlem af Konkursrådet.
Kriminalpræventive Råd
Elisabet Michelsen er medlem af Det Kriminalpræventive Råds repræsentantskab.
Lov og Ret
Mikael Sjöberg og Elisabet Michelsen deltager i Advokatsamfundets Center for
Lov og Ret.
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Lægdommere
Bjarne Christensen og Ingrid Thorsboe deltager i en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet om udvælgelse af lægdommere.
Politimæssigt og retligt samarbejde
Mikael Sjöberg er medlem af Justitsministeriets specialudvalg for politimæssigt
og retligt samarbejde.
Procesbevillingsnævnet
I Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser er Poul Dahl Jensen formand og med Henrik Waaben som suppleant og Inge Neergard og Martin Koch
Clausen er medlemmer med Dorte Jensen og Marianne Lund som suppleanter.
I Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces er Lone Kerrn-Jespersen formand, Kirsten Mathiesen er medlem, og Eva Staal og Knud Erik Schmidt er suppleanter.
Retsplejerådet
Bjarne Christensen er formand for og Michael Kistrup, Henrik Linde og Ole
Græsbøll er medlemmer af Retsplejerådet.
Retsvirkningslovsudvalget
Anne Louise Bormann er formand for og Mogens Petersen er medlem af Retsvirknings-lovsudvalget, der er nedsat af Justitsministeriet.
SEND-bestyrelsen
Linda Lauritsen er medlem af SEND-bestyrelsen.
Straffelovrådet
Bent Carlsen er formand for og Poul Dahl Jensen er medlem af Straffelovrådet.
Strafferetsplejeudvalget
Christian Bache er formand for Strafferetsplejeudvalget. Der er for tiden ikke udpeget nogen repræsentant for Dommerforeningen.
Sølovsudvalget
Mette Christensen er formand for Sølovsudvalget.
Tvangsfuldbyrdelse
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Poul Holm er formand for og Marianne Lund Larsen er medlem af en arbejdsgruppe under Retsplejerådet om tvangsfuldbyrdelse.
Voldgiftsinstituttet
Søren Axelsen er medlem af bestyrelsen for Det Danske Voldgiftsinstitut.

Kontaktudvalg
Advokatrådet og Danske Advokater
Mikael Sjöberg, Ole Høyer, Pernille Kjærulff og Elisabet Michelsen er medlemmer af kontaktudvalget med ovennævnte organisationer.
Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer
Mikael Sjöberg og Elisabet Michelsen er medlemmer af kontaktudvalget med
Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer.

Udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Domstolsstyrelsen
Budgetudvalget
Mikael Sjöberg og Bjarne Christensen er medlemmer af Budgetudvalget.
Domsdatabase
Finn Morten Andersen, Kristian Pedersen, Henrik Engell Rhod og Elisabet Michelsen er medlemmer af projektgruppen om Domsdatabasen.
Elevudvalget
Linda Lauritsen er medlem af Elevudvalget.
Evalueringsrådet
Bent Carlsen er formand for og Mikael Sjöberg og Pernille Kjærulff er medlemmer af Evalueringsrådet.
Hovedsamarbejds- og arbejdsmiljøudvalget
Mikael Sjöberg, Søren Axelsen, Bent Carlsen og Bjarne Christensen er medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene.
It-udvalget
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Ole Høyer og Alex Elisiussen er medlemmer af Domstolenes it-udvalg.
Kompetenceudvalget
Bodil Ruberg, Ingrid Therkelsen og Olaf Tingleff er medlemmer af Kompetenceudvalget.
Programstyregruppen
Bent Carlsen, Alex Elisiussen og Pernille Kjærulff er medlemmer af Programstyregruppen for de juridiske fagsystemer.
Samarbejdsforum
I Domstolenes Samarbejdsforum er Mikael Sjöberg, Bent Carlsen, Bjarne Christensen, Birgitte Holmberg og Bjarne Bjørnskov medlemmer.
Skiftesager
Kirsten Mathiesen er medlem af en arbejdsgruppe om arbejdsbeskrivelse og statistik i skiftesager.
Statistik
Sanne Bager, Henrik Lind Jensen og Eva Skov er medlemmer af en arbejdsgruppe
vedrørende statistik på civil- og straffesagsområdet.
Tekstudvalget
Poul Holm og Knud Erik Schmidt og med Søren Hafstrøm som suppleant er medlem af Tekstudvalget.

Interne udvalg mv.
Etikudvalget
Ole Græsbøll er formand for udvalget.
Hjemmeside
Ole Høyer redigerer Dommerforeningens hjemmeside.
Lønudvalg
Mikael Sjöberg, Poul Dahl Jensen, Ole Græsbøll Olesen, Pernille Kjærulff og
Ingrid Therkelsen udgør et forberedende udvalg under Dommerforeningens bestyrelse.
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Understøttelsesfond
Mikael Sjöberg, Ingrid Therkildsen og Pernille Kjærulff udgør bestyrelsen i
Dommer-foreningens Understøttelsesfond.
Årsberetning
Lene Sigvardt redigerer Dommerforeningens årsberetning.
Årsmøde
Årsmødeudvalget består af Pernille Kjærulff, Elisabet Michelsen, Ingrid Therkelsen, Christian Schou og Mikael Sjöberg.

Fagudvalg
Fagudvalgene er nedsat med henblik på at behandle sager inden for de enkelte
fag-områder, herunder navnlig at udarbejde udkast til svar på de høringer, som
foreningen modtager.
Fagudvalgene sammensættes med et bestyrelsesmedlem som formand og med så
mange øvrige medlemmer, som skønnes nødvendigt for at kunne fordele mængden af hørings-sager på rimelig måde.
Bestyrelsen opfordrer alle interesserede kolleger til at melde sig til formanden for
det fagudvalg, som man måtte være interesseret i at indtræde i. Høringsfrister er
ofte urimeligt korte, og man må derfor gerne være indstillet på at skulle gennemgå
et lovforslag eller en betænkning på få dage, men jo flere der melder sig, desto
mindre vil byrden blive for den enkelte.

Arveret og dødsboskifteret
Ingrid Thorsboe, Retten i Århus (formand)
Eva Staal
Civilproces
Ingrid Thorsboe, Retten i Århus (formand)
Poul Holm
EU og menneskerettigheder
Lis Frost, Vestre Landsret (formand)
Michael Elmer
Katja Høegh
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Jon Kjølbro
Fogedret
Ingrid Therkelsen, Retten i Odense (formand)
Ejler Bruun
Marianne Lund Larsen
Margrethe Nissen
Formueret
Ole Græsbøll Olesen, Østre Landsret (formand)
Birgitte Grønborg Juul
Bodil Wiingaard (afgår 30. september 2011)
Færdselslovgivningen
Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)
Sanne Bager
Peter Lilholt
Informationsteknologi, it
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde (formand)
Konkurs- og anden insolvensret
Pernille Kjærulff, Københavns Byret (formand)
Torben Kuld Hansen
Hanne Kildal (indtil den 15. oktober 2011)
Person- og familieret
Ole Høyer, Retten i Ålborg (formand)
Peter Brund
Lis Frost
Retsmægling
Elisabet Michelsen, Retten i Glostrup (formand)
Sanne Bager
Tuk Bagger
Svend Bjerg Hansen
Straffeproces
Ole Høyer, Retten i Ålborg (formand)
Ingrid Drengsgaard
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Bjørn Graae
Søren Hafstrøm

Strafferet
Ole Græsbøll Olesen, Østre Landsret (formand)
Lene Sadolin-Holst
Elisabeth Mejnertz.
Udlændingespørgsmål
Lis Frost, Vestre Landsret (formand)
Henrik Bloch Andersen
Kurt Rasmussen.

Afgåede
Asbjørn Jensen, Højesteret
Birthe Skov, Retten i Roskilde
Bodil Wiingaard, Retten i Lyngby
Marianne Levy, Østre Landsret
Peter Blok, Højesteret
Poul Lodberg, Østre Landsret
Vagn Joensen, Østre Landsret
Udnævnelser
Anne Schultz-Nielsen, Retten i Roskilde (ikke meldt ind*)
Anna Henriette Elisabeth Cosman Lindgren, Retten i Roskilde
Aage Juul Flebo, Retten i Esbjerg
Beth von Tabouillot, Retten i Glostrup
Birgit Skriver, Retten i Grønland
Gerd Dahl Sinding, Retten i Glostrup
Grith Kamma Sundstrup Rosleff, Retten i Aarhus
Kåre Mønsted, Retten i Glostrup
Line Kornerup Flittner, Retten i Lyngby
Hanne Aagaard, Vestre Landsret
Hans J. Bøving Christensen, Retten i Glostrup
Jan Schans Christensen, Højesteret
Malika Joy Winther, Tinglysningsretten
Michael Gasbjerg Thuesen, Vestre Landsret
Mikael Friis Rasmussen, Retten i Helsingør
Rikke Holler, Retten i Randers
Torben Riise, Retten i Holstebro
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Ændrede udnævnelser
Birgitte Grønborg Juul, Retten i Glostrup, til landsdommer i Østre Landsret
Bodil Margrethe Dalgaard Hammer, Retten i Lyngby, til landsdommer i Østre
Landsret
Charlotte Fruergaard Schrøder, dommer i Retten i Kolding, til dommer i Retten i
Herning
Hanne Harritz Pedersen, Retten i Helsingør, til landsdommer i Vestre Landsret
Ingrid Thorsboe, Retten i Aarhus, til Præsident ved Retten i Horsens
Jan Ejvind Strange, dommer ved Retten i Esbjerg, til dommer i Retten i Kolding
Jeanet Bukhave, Retten i Nykøbing Falster, til dommer i Københavns Byret
Kurt Rasmussen, Vestre Landsret, til højesteretsdommer
Linda Vestergaard Hangaard, Retten i Holstebro, til landsdommer i Vestre Landsret
Vivi Sønderskov Møller, Retten i Glostrup, til dommer i Københavns Byret

Døde
Ancher Arnriis, tidligere Retten i Helsingør
Ebbe Nielsen, tidligere Retten i Århus
Carl Emil Larsen, tidligere Østre Landsret
Erik Bjerregaard, tidligere Højesteret
Mogens Christensen, tidligere Retten i Ålborg
Otto Werner, tidligere Østre Landsret
Peter Christensen, tidligere Højesteret
Preben Fusager, tidligere Retten i Kolding
Poul Stampe Jakobsen, tidligere Østre Landsret
MEDLEMSTAL
Højesteret
Østre Landsret
Vestre Landsret
Sø- og Handelsretten
Byretterne
Tinglysningsretten
Færøerne
Grønland
EU
Menneskerettighedsdomstolen

19
57
38
5
252
2
2
2
2
1
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ÅRSREGNSKAB 2011/2012 (alle beløb i kr.)
2010/2011

2011/2012

Kontingent
Tilgodehavende kontingent
Renter
DJØF tilskud
Udtrukne obligationer
Kursgevinst af udtr. obligationer

265.900,00

(*270.400,00
2.100,00
12.603,20
103.800,00

Indtægter i alt

382.161,74

390.218,97

148.920,80
46.697,61
11.122,53
3.023,00
38.085,76

251.013,07
79.228,94
47.106,00
12.247,64
132.010,38
13.537,13

4.800,00

1.800,00

Udgifter i alt

252.649,70

536.943,16

Årets resultat

129.512,04

-146.724,19

Indtægter

1.348,78
114.900,00
12,96

1.315,77

Udgifter
Årsmøde
Bestyrelse
Sekretariat, løn
Kontorhold
Internet, hjemmeside
Dommerunion m.m.

Retur årsmøde

Kapitalforklaring
Beholdning den 31/7 2012
965.374,81
Heraf indtægtsført udtrukken
Obligation
-12,96
Kursgevinst, som skulle være indtægtsført
0,24

Side 27 af 33

Korrigeret beholdning den 31/7 2012
Årets resultat

965.362,09
- 146.724,19
818.637,90
.

Bankindestående 31/7 2012
753.374,10
(inkl. udtrukne obligationer 73.098,44 kr.)
Proforma renter pr. 31/7 2012
159,13
Tilgodehavende kontingent
2.100,00
Obligationer, Nordea Kredit, kursværdi 182.386,30
938.019,59
Djøfs medlemstilskud
2012/2013 - 108.900,00
Skyldig årsmøde
1.800,00
Ikke realiseret kursgevinst
Nordea, 2041, nom., 5 %, 176.888,60
Købt for kurs 98,20
- 8.681,69
818.637,90
*) Omfatter tillige skyldig kontingent for 2010/2011

København den 20. september 2012
Pernille Kjærulff

Jeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med bogføringen
med tilhørende bilag. Beholdningens tilstedeværelse er dokumenteret gennem
forevisning af kontoudskrifter og depotudskrifter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
København, den 24.september 2012
Hanne Fog-Petersen

VEDTÆGTER
Vedtægter for Den Danske Dommerforening
Navn og formål
§1
Foreningens navn er Den Danske Dommerforening.
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§2
Foreningens formål er at varetage spørgsmål af fælles interesse for
Danmarks dommere og at styrke det kollegiale sammenhold.
Stk. 2. Foreningen holder hvert år mindst et almindeligt medlemsmøde.

Medlemmer
§3
Enhver, der er udnævnt til fast dommer ved de almindelige domstole, kan
være medlem af foreningen. Efter bestyrelsens bestemmelse kan endvidere
danske faste dommere ved internationale domstole være medlemmer.
Stk. 2. Dommere, der pensioneres, forbliver medlemmer, dog uden
stemmeret.
Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til kassereren.

§4
Medlemmer betaler kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Medlemmer, der er indmeldt efter den 31. december, betaler først
kontingent for det følgende regnskabsår.
Stk. 3. Pensionerede medlemmer betaler ikke kontingent. Hvis pensionering
finder sted efter den 31. december, indtræder kontingentfritagelsen først fra
det følgende regnskabsår.

§5
Et medlem, der har overtrådt foreningens vedtægter, eller som på illoyal
måde modvirker foreningens formål, kan ekskluderes af foreningen, hvis
mindst 8 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor.

Områdeinddelingen
§6
Dommerne i byretterne bortset fra præsidenterne, og dommerne i Sø- og
Handelsretten bortset fra præsidenten og vicepræsidenterne, jf. § 6, stk. 5,
indgår i følgende områder:
Område 1 omfatter Københavns Byret og dommerne i Sø- og Handelsretten.
Område 2 omfatter retterne på Frederiksberg og Bornholm, retterne i
Glostrup, Lyngby, Hillerød og Helsingør samt retterne på Færøerne og
Grønland.
Område 3 omfatter retterne i Roskilde, Holbæk, Næstved og Nykøbing
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Falster.
Område 4 omfatter retterne i Esbjerg, Odense, Svendborg og Sønderborg.
Område 5 omfatter retterne i Århus, Randers, Horsens og Kolding.
Område 6 omfatter retterne i Herning, Holstebro, Viborg, Aalborg og
Hjørring.
Stk. 2. Der afholdes hvert år inden den 1. juni et møde i de enkelte områder
for de medlemmer, der gør tjeneste i området. Områdets repræsentant i
bestyrelsen indkalder til mødet med mindst fire ugers varsel. På mødet
orienteres der om bestyrelsens arbejde.
Stk. 3. Reglerne om afstemning i § 10, stk. 2 og 3, finder også anvendelse
på områdemøder.
Stk. 4. På mødet vælges områdets repræsentant i bestyrelsen for det
kommende år. Repræsentanten vælges blandt de medlemmer, der gør
tjeneste i området, medmindre der er flertal for at vælge en repræsentant,
der gør tjeneste uden for området. Hvis ingen af flere foreslåede opnår mere
end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny afstemning blandt de to,
der ved afstemningen opnåede flest stemmer. Den, der ved 2. afstemning
har opnået det højeste antal stemmer, er valgt. Forslag til repræsentanter
skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før mødet. I tilfælde af
vakance i årets løb vælger området ny repræsentant.
Stk. 5. Højesteret, Vestre Landsret, Østre Landsret i forening med
præsidenten og vicepræsidenterne i Sø- og Handelsretten samt
præsidenterne i byretterne i forening med præsidenten for Tinglysningsretten
vælger hver en repræsentant i bestyrelsen. Valget sker som anført i stk. 4,
medmindre den eller de pågældende retter fastsætter anden fremgangsmåde.

Generalforsamlingen
§7
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender.

§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter regnskabsårets afslutning
efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, som regel i forbindelse med et
almindeligt medlemsmøde, jf. § 2, stk. 2. Forud for generalforsamlingen
udsender bestyrelsen en skriftlig beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år. Beretningen kan udsendes elektronisk.
Stk. 2. Medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen ved brev fra
bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen kan udsendes elektronisk.
Stk. 3. Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst fire uger
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og til en ekstraordinær generalforsamling mindst en uge.
Stk. 4. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af formand, jf. § 11, stk. 2.
6. Sammensætning af den øvrige bestyrelse, jf. § 6, stk. 4 og 5.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 16, stk. 2.
8. Eventuelt.
Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, herunder forslag om formand og revisor,
må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være
indgivet skriftligt til formanden senest to uger før generalforsamlingen.
Fremsættes sådant forslag, udsender bestyrelsen ny eller supplerende
dagsorden senest en uge før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne og
evt. ny eller supplerende dagsorden kan udsendes elektronisk.

§9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal
afholdes inden en måned, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer
skriftligt anmoder formanden om det og angiver formålet med
generalforsamlingen.

§ 10
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpel stemmeflerhed af
de tilstedeværende stemmeberettigede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer
kræves dog, at mindst halvdelen af stemmeberettigede medlemmer stemmer
for.
Stk. 2. Et stemmeberettiget medlem kan stemme i henhold til skriftlig
fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan dog være
fuldmægtig for mere end fem fraværende medlemmer.
Stk. 3. En afstemning foretages skriftligt, hvis det forlanges af mindst ti
stemmeberettigede. Ved valg mellem flere kandidater skal der dog altid
være skriftlig afstemning.

Bestyrelsen
§ 11
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen og består af 1 formand og 10 andre
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medlemmer. 4 medlemmer vælges som anført i § 6, stk. 5, af Højesteret,
Vestre Landsret, Østre Landsret i forening med præsidenten og
vicepræsidenterne i Sø- og Handelsretten samt præsidenterne i byretterne i
forening med præsidenten for Tinglysningsretten. 6 medlemmer vælges som
anført i § 6, stk. 4, af de enkelte områder.
Stk. 2. Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen. Afstemningen
foregår efter reglerne i § 6, stk. 4. Såfremt den valgte formand allerede er
medlem af bestyrelsen, vælger de dommere, som medlemmet repræsenterer,
jf. § 6, stk. 4 og 5, en ny repræsentant.

§ 12
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer
er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 3. Bestyrelsens møder og generalforsamlingerne refereres i foreningens
forhandlingsprotokol.

§ 13
Omkostningerne ved foreningens arbejde afholdes af foreningen.

§ 14
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og kan afgive erklæringer på
foreningens vegne.
Stk. 2. I økonomiske anliggender forpligter formanden og kassereren i
fællesskab foreningen.

Offentlige chefer i DJØF
§ 15
De af foreningens erhvervsaktive medlemmer, der er medlemmer af DJØF,
udgør en sektion af Offentlige chefer i DJØF.
Stk. 2. På den ordinære generalforsamling vælges af og blandt de i stk. 1,
nævnte medlemmer det antal sektionsrepræsentanter, der er fastsat i
vedtægterne for Offentlige chefer i DJØF.
Stk. 3. De, der vælges til Dommerforeningens bestyrelse, er samtidig valgt
som de første 11 sektionsrepræsentanter. De øvrige repræsentanter vælges
under et ved almindeligt flertalsvalg.
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Stk. 4. Ved vakance inden for en valgperiode udpeger bestyrelsen en ny
sektionsrepræsentant.

Regnskab
§ 16
Foreningens regnskabsår er 1. august - 31. juli.
Stk. 2. Årsregnskabet revideres af en revisor, der tillige med en
revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen blandt de
stemmeberettigede medlemmer ved almindeligt flertalsvalg for et år ad
gangen.

Ikrafttrædelse
§ 17
Vedtægterne træder i kraft samtidig med lov nr. 538 af 8. juni 2006 om
ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og
domstolsreform).

(Vedtaget i Nyborg den 6. oktober 2006, revideret i Kolding den 3. oktober 2008)
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