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BESTYRELSEN  

 

Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)  

Michael Rekling, Højesteret  

Peter Thønnings, Østre Landsret 

Astrid Bøgh, Vestre Landsret  

Niels Otto Jensen, Retten i Hjørring 

Lone Bach Nielsen, Københavns Byret (kasserer) (område 1) 

Elisabet Michelsen, Retten i Glostrup (næstformand) (område 2) 
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Karin Bøgh Pedersen, Retten i Odense (område 4) 
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Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Referat fra 

møderne findes på foreningens hjemmeside, medlemsdelen. 

 

Årsberetningen udgøres af række enkelt bidrag fra foreningens medlemmer. 
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BESTYRELSENS ARBEJDE 

Bestyrelsen arbejder for at fremme foreningens formål om at fastholde domstolenes uafhængighed, 

værne om retssikkerheden, varetage dommernes interesser og fremme det kollegiale sammenhold. 

Bestyrelsen har i beretningsåret under denne formålsbestemmelse blandt andet arbejdet målrettet for 

at sikre,  

 

at domstolene til enhver tid fremstår som en attraktiv arbejdsplads, 

 

at domstolene med baggrund heri kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft, herunder nogle af landets 

dygtigste jurister til at beklæde dommerstillingerne, 

 

at dommerne har lønninger, der er passende, og som følger den almindelige lønudvikling 

sammenholdt med andre sammenlignelige grupper, 

 

at der er gode pensionsordninger, 

 

at pensionsalderen på 70 år fastholdes, 

 

at øge mobiliteten for den enkelte dommer og dermed dennes muligheder for at skifte embede som 

led i dennes personlige og faglige udvikling, at der er gode efteruddannelsesmuligheder og på sigt 

orlovsordninger, og 

 

at domstolene er en sikker arbejdsplads, hvor både ansatte, brugere og tilhørere kan færdes uden at 

skulle frygte, at der er personer til stede i rettens lokaler, der bærer våben eller på anden måde 

skaber en utryg stemning. 

 

Desuden har bestyrelsen efter opfordring fra foreningens medlemmer arbejdet på at få et nyt mere 

tidssvarende logo til foreningen. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at logoet repræsenterer både 

domstolenes kerneværdier og samtidigt symboliserer, at foreningen udgøres af dommerne som 

enkelt individer og bærere af ansvaret for sikring af retsstaten og ret og retfærdighed. Logoet er 

udarbejdet af en ung kunstner, Amanda Kruse, som blandt andet har udsmykket cellerne i Lyngby 

Ret.  

 

 

ÅRSMØDER  

 

Årsmøde 2015 

 

Årsmødet afholdtes fra torsdag den 29. oktober til lørdag den 31. oktober på Nyborg Strand. 

  

På årsmødet afholdtes generalforsamling. Desuden var der indlæg fra Ditlev Tamm om 

”Dommerrollen før og nu”, direktør Henning Thiesen, formand for Offentlige Chefer i DJØF, om 

dommernes lønmæssige indplacering, adjunkt Henning Bang Fuglsang om betydningen for 

domstolene af en eventuel omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, samt en 

paneldiskussion om kravene til dagens dommer med deltagelse fra retsudvalget, 
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anklagemyndigheden, Justitsministeriet, Advokatsamfundet og Den norske dommerforening. 

Årsmødet blev afsluttet med et foredrag af fhv. biskop Keld Holm om ”Erindringens etik”. 

Under festmiddagen fredag aften opførte talentfulde kolleger på ny en forrygende revy, der var 

inspireret af livet ved domstolene. 

 

Årsmøde 2016 

 

Årsmødet afholdes fra torsdag den 6. til lørdag den 8. oktober 2016 på Hotel Comwell, Aarhus. 

 

Årsmøde 2017 

 

Årsmødet afholdes fra torsdag den 5. oktober til lørdag den 7. oktober på Hotel Comwell, Aalborg. 

 

Årsmøde 2018 

 

Årsmødet afholdes fra torsdag den 4. oktober til lørdag den 6. oktober på Nyborg Strand Hotel, 

Nyborg. 

 

Årsmøde 2019 

 

Årsmødet afholdes torsdag den 24. oktober til lørdag den 26. oktober Hotel Comwell, Aarhus. 

 

ANDRE DOMMERMØDER  

 

Områdemøder i 2016 blev afholdt således:  

 

Område 1 - den 05. april 2016 

Område 2 - den 07. april 2016 

Område 3 - den 18. april 2016 

Område 4 - den 12. april 2016 

Område 5 - den 13. april 2016 

Område 6 - den 14. april 2016 

 

 

På områdemøderne deltog fra Dommerforeningens bestyrelse Mikael Sjöberg og de enkelte 

områderepræsentanter. Endvidere deltog som repræsentanter for Domstolsstyrelsens bestyrelse på 

skift dommerne Susanne Skotte Wied og Peter Uhrskov samt fra styrelsen direktør Charlotte 

Münter, og derudover var der forskellige besøgende udefra.  

 

Øvrige dommermøder:  

 

I 2016 blev Jysk Dommermøde afholdt den 27. april og dommermøde i Østre Landsrets kreds 

(Østdommermøde) den 29. maj.  

 

Områdemøder i 2017 afholdes således:  

 

Område 1 - den 07. marts 2017 

Område 2 - den 01. marts 2017 
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Område 3 - den 02. marts 2017 

Område 4 - den 16. marts 2017 

Område 5 - den 29. marts 2017 

Område 6 - den 28. marts 2017 

 

 

Øvrige dommermøder:  

 

I 2017 er der Jysk Dommermøde den 5. maj og dommermøde i Østre Landsrets kreds 

(Østdommermøde) den 9. juni.  

 

 

HØRINGSSAGER  

 

Dommerforeningens høringssvar opdateres løbende på foreningens hjemmeside, hvortil henvises. 

 

 

ARBEJDE I UDVALG MV.  

 

Datafølgeseddelprojektet 

 

Siden Toplederforums beslutning om, at straffesagskæden over tid skal digitaliseres, har der været 

et udvalg, som har arbejdet med at øge mulighederne for digital udveksling af en række dokumenter 

mellem anklagemyndigheden og domstolene og som noget helt nyt også mellem 

anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen. Det er første gang, de tre myndigheder har arbejdet tæt 

sammen om et fælles system. 

 

Hos domstolene er der en styregruppe med retspræsident Anni Højmark som formand. Endvidere 

sidder dommer Henrik Johnsen, afdelingsleder Janne Jensen og medarbejdere fra styrelsen i 

gruppen. I den myndighedsfælles styregruppe repræsenterer dommer Henrik Johnsen og projektchef 

Sandra Kaae Bauer fra styrelsen domstolene. Vi har haft en arbejdsgruppe med erfarne 

medarbejdere fra retterne og repræsentanter fra Bedste Praksis, som har gennemgået ønsker, 

arbejdsgange, konsekvenser mv. Systemet er også blevet testet af brugere fra byretterne.   

 

Arbejdet har resulteret i, at der i august 2016 i alle 24 byretter er udrullet et nyt, forbedret system 

kaldet Straffepost, hvor vi kan modtage anklageskrifter, retsmødebegæringer, anmodninger mv. Vi 

kan ”besvare” ved at sende rets- og dombøger samt salærmeddelelser mv. retur til 

anklagemyndigheden. Systemet kan også håndtere domme uden retsmøde og modtagelse af akter 

fra anklagemyndigheden.   

 

Det lykkedes i projektet at finde midler til en afsendelsesmotor til straffesystemet.  

 

Afsendelsesmotoren er blevet taget godt imod.  
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Det digitale civile projekt 

 

Christian Wenzel, Retten i Holbæk, Elisabet Michelsen, Retten i Glostrup og Olaf Tingleff, Østre 

Landsret, har siden maj 2014 deltaget i forretningsteamet i projektet, der styres i Domstolsstyrelsens 

Center for IT.  

 

Dommerdeltagelsen skal sikre, at den nye digitale sagsportal og sagsbehandlingssystemet er 

udviklet, så det kan håndtere de mange sagsbehandlingsskridt i de forskellige civile sagstyper.  

 

Dommerne har således deltaget i beskrivelse af ønskerne, afklaring med leverandøren (Globeteam), 

test af delleverancer, udfærdigelse af lovforslag og betænkninger, orientering og kommunikation 

om projektet med interne og eksterne, skrivning af nye koncepter og vejledninger, tilrettelæggelse 

af implementering, herunder undervisning, mv.  

 

I projektets styregruppe sidder blandt andre Mikael Sjöberg, Dommerforeningen, Helle Bertung, 

Vestre Landsret, Alex Elisiussen, Retten i Næstved, Anette Codam, Retten i Holbæk og Ingrid 

Thorsboe, Retten i Horsens. 

  

I projektets arbejdsgruppe sidder blandt andre Henrik Gjørup, Retten i Horsens.  

 

Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2016. Selve idriftsættelsen af portalen sker løbende, og 

det forventes, at portalen tages i brug i Retten i Horsens og Vestre Landsret den 4. oktober 2016 og 

i løbet af 1. halvår udrulles til de øvrige embeder i nedennævnte rækkefølge. Umiddelbart inden 

udrulning ved hvert enkelt embede, vil dommere og andre, der skal anvende systemet, modtage to 

dages undervisning.  

 

Januar: Viborg, Hjørring, Aalborg, Randers, Herning og Aarhus 

 

Februar: Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Østre Landsret, Bornholm, Holbæk 

 

Marts: Odense, Svendborg, København, Glostrup, Nykøbing F, Næstved, Roskilde 

 

April: Hillerød, Helsingør, Lyngby, Sø- og Handelsretten, Frederiksberg og Højesteret. 

 

 

Domsdatabasen 

 

Udvalgsarbejdet med domsdatabasen er afsluttet. Domsdatabasen forventes lanceret kort efter, at 

landsudrulningen af Civilsystemet er afsluttet i 1. halvår 2017. Domsdatabasen vil automatisk 

trække domme og medfølgende data, herunder domsoverskrifter, fra Civilsystemet samt domme, 

som retterne i forvejen offentliggør på deres hjemmesider. Derfor forventes domsdatabasen i 

begyndelsen hovedsageligt at indeholde domme i hovedforhandlede civile sager. Indtil etableringen 

af et JFS Straffe-system, hvorfra Domsdatabasen automatisk kan hente domme i straffesager, 

forventes etableret en overgangsordning, hvor der i Domsdatabasen manuelt offentliggøres visse 

typer straffedomme.     

 

Domsdatabasens hovedopgave vil være anonymisering og offentliggørelse af domme. Disse 

opgaver forventes hovedsageligt varetaget af kontorpersonale og i mindre omfang af øvrige jurister. 
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Domsdatabasens behandlingsenhed vil være organiseret under Domstolsstyrelsen, men placeret ved 

Retten på Bornholm med retspræsidenten som daglig driftsansvarlig. 

 

 

Domstolenes Kontaktudvalg 
 

Formanden for bestyrelsen har i det forløbne år holdt møder med de øvrige personaleorganisationer 

inden for domstolene. Udvalget mødes fast før hvert DHA-mødet. 

 

 

Domstolenes Samarbejdsforum 

 

Domstolenes Samarbejdsforum, der består af repræsentanter for domstolene samt 

Advokatsamfundet, Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Rigsadvokaten, 

Rigspolitiet, Retslægerådet, Kriminalforsorgen, Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsens 

familieretsafdeling, Civilstyrelsen og Kommunernes Landsforening, mødes to gange årligt, hvor der 

drøftes emner af fælles interesse. 

 

 

Evalueringsrådet 

 

Evalueringsrådet, som er rådgivende vedrørende feedback og evaluering i forhold til 

Domstolsstyrelsen, har afholdt seneste møde den 28. januar 2016. Rådet drøftede blandt andet 

resultatet af den spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i efteråret 2015, og besluttede at 

indstille til Ledelsesforum, at det er naturligt, at dommersamtalerne holdes ved alle retter, samt at 

initiativet hertil bør udgå fra retspræsidenten ved, at retspræsidenten inviterer til samtalerne. Rådet 

har endvidere udarbejdet et inspirationspapir med emner for dommersamtalen, som kan bruges, 

hvor det findes relevant. Evalueringsrådet er herefter overgået til at være hvilende, indtil der igen 

opstår et behov. 

 

Inspirationspapiret kan findes på intra: 

http://intranet.domstolene.dk/Artikler/Lists/vedhaeftninger/Inspirationspapir%20til%20emner%2
0for%20dommersamtalen.pdf 
 

 

Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg 

 

Udvalgets pris på 25.000 kr. for bedste studenterafhandling blev i 2015 for emnet "Retssystemets 

behandling af særlige grupper” givet til en afhandling med titlen "Fremmedkrigere i et juridisk 

perspektiv". Afhandlingen er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside. Emnet for 2016 er 

”Strafudmåling og recidiv” og i 2017 ”Radikalisering”. 

 

 

Kompetenceudvalget 

 

Kompetenceudvalget under DHA (Danmarks Domstoles Hovedsamarbejds- og 

Arbejdsmiljøorganisation) har afholdt møder den 9. december 2015 og den 27. april 2016. Udvalget 

har blandt andet drøftet kurserne i konflikthåndtering, der er gennemført i 2015-2016, og den 

http://intranet.domstolene.dk/Artikler/Lists/vedhaeftninger/Inspirationspapir%20til%20emner%20for%20dommersamtalen.pdf
http://intranet.domstolene.dk/Artikler/Lists/vedhaeftninger/Inspirationspapir%20til%20emner%20for%20dommersamtalen.pdf
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reducering af det faste kursusudbud, der har været i 2016, som følge af det nødvendige fokus på 

digitalisering. Udvalget har endvidere truffet beslutning om fordeling af midler fra 

Kompetencefonden og drøftet de retningslinjer, der gælder for tildeling af midlerne, samt besluttet, 

at der fremover er én årlig ansøgningsrunde. Udvalget er også blevet orienteret om 

uddannelsesstrategien for Civilsystemet, hvor ca. 1600 personer skal igennem uddannelse på 

forskellige niveauer.  

 

 

Kontaktudvalg med Advokatsamfundet og Danske Advokater 

 

I det forløbne år har der været en løbende og tæt kontakt med Advokatsamfundet og Danske 

Advokater. 

 

 

Retsplejerådet 

 

Retsplejerådet afgav i foråret 2016 betænkning nr. 1558/2016 om sagkyndig bevisførelse mv., der 

blandt andet indeholder forslag til regler om øget mulighed for at udpege to eller flere skønsmænd, 

om nyt syn og skøn ved en anden skønsmand, om ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer 

indhentet forud for sagens anlæg og om anvendelse af sagkyndige erklæringer, som parterne i 

enighed hver især indhenter efter sagsanlægget. 

 

Det er hensigten, at Retsplejerådet fra efteråret 2016 som opfølgning på arbejdet i Udvalget om 

bedre og mere effektiv behandling af civile sager skal se på retsafgiftsområdet. 

 

 

Statistikarbejdsgruppen 

 

Civil-Straffe statistikarbejdsgruppen vil kunne inddrages i fremtidige nye problemstillinger i 

relation til sagsregistrering, statistik og vægte for civile sager og straffesager. 

 

 

Straffelovrådet 

 

I beretningsåret har Straffelovrådet afgivet betænkning nr. 1559 om væbnede konflikter i udlandet. 

Betænkningen indeholder bl.a. forslag om at kriminalisere modtagelse af økonomisk støtte fra en 

terrorgruppe til brug for oprettelse eller drift af institution mv. her i landet (f.eks. en moské eller 

skole). Betænkningen indeholder endvidere forskellige forslag til at kriminalisere deltagelse i 

væbnede konflikter i udlandet. Endelig indeholder den forslag om, hvordan et forbud mod at 

indrejse og opholde sig i konfliktområder nærmere kan udformes. Forslaget om at kriminalisere 

modtagelse af økonomisk støtte fra en terrorgruppe og forslaget om et forbud mod at indrejse og 

opholde sig i konfliktområder er blevet gennemført ved lov nr. 642 af 8. juni 2016 (Væbnede 

konflikter i udlandet) ved indsættelse af nye bestemmelser i straffelovens § 114 i og § 114 j. 

Efter afgivelsen af betænkning nr. 1559 er Rådet gået i gang med at behandle kommissoriet om 

krænkelse af privatlivets fred og ærekrænkelse. Efter kommissoriet skal Straffelovrådet bl.a. 

overveje, om der er behov for at foretage ændringer af straffelovens bestemmelser om krænkelse af 

privatlivets fred og ærekrænkelse, herunder påtalereglerne.   
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Strafferetsplejeudvalget  

 

Udvalget afgav sidste år betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i 

straffesager. På baggrund heraf er der nu vedtaget lov nr. 167 af 27. februar 2016, hvorved den 

ordning om udvidet brug af videoafhøring af børn og unge i alderen fra 13-17 år, som udvalget 

foreslog, blev vedtaget med ikrafttrædelse fra den 1. april 2016. 

 

Der er fortsat ikke fremsat lovforslag på baggrund af udvalgets betænkning nr. 1549/2014 om 

afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. 

 

Udvalget har i efteråret 2015 og i starten af 2016 afholdt en møderække om kommissorium af 18. 

maj 2015 om inddragelse af forholdene ved en tidligere afsoning ved behandlingen af en straffesag. 

Udvalget afgav på baggrund heraf betænkning nr. 1560 om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd 

i fængsler og arresthuse ved varetægtsfængsling og strafudmåling.  

 

 

Tekstudvalget  
 

Arbejdet i Tekstudvalget for civil- og strafferet har i dette år været omfattende og har krævet en stor 

indsats af udvalgets medlemmer, hvor Dommerforeningen er stærkt repræsenteret. 

  

Udvalget har arbejdet intenst med at færdiggøre byretternes tekstbibliotek til brug for Civilsystemet. 

Teksterne er blevet mere tidssvarende og er søgt bragt i overensstemmelse med sprogpolitikken.  

 

Der har desuden været behov for at vedtage nogle mere grundlæggende ændringer af opbygning og 

sprog i retsbøger – ændringer, der har været meget grundigt drøftet i udvalget. 

 

Tekstudvalget vil i løbet af efteråret 2016 sikre en god information om teksterne, herunder med 

"Nyheder" på intranettet og indlæg på blandt andet byretsdommermødet i oktober. 

 

Udvalget har planlagt en møderække i efteråret og vinteren for at følge implementeringen af 

Civilsystemet og sikre en løbende tilretning af teksterne. 

 

I løbet af året har udvalget desuden godkendt nye koncepter til bl.a. domme om "lille knallert" og 

har gennemgået alle verserende indberetninger på TopDesk om tekstønsker. Listen er nu i bund, og 

udvalget vil bestræbe sig på, at ønsker herefter behandles løbende, så alle oplever, at indberetninger 

bliver behandlet hurtigt og relevant. 

 

Udvalget har planlagt at begynde en gennemgang og justering af tekster i straffesystemet i efteråret 

2017. 

 

 

Tværgående styregruppe for digitaliseringsstrategien 

  

Den tværgående styregruppe har et bredere fokus på tværs af digitalisering og består af 

repræsentanter fra retternes ledelsestrekant, personaleorganisationerne og Domstolsstyrelsen. 

Charlotte Münter er formand. 
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Styregruppen har ansvaret for, at de rigtige og nødvendige indsatser prioriteres i domstolenes 

arbejde med at digitalisere og fastholde nye digitale arbejdsgange. 

 

Styregruppens beslutningskompetence er at træffe principielle beslutninger på tværs af projekterne 

og fastlægge hvilke indsatser vedr. digitalisering, der skal indgå i prioriteringsdrøftelserne om 

domstolenes årlige handlingsplan. 

 

I arbejdet deltager blandt andre Østre Landsrets præsident, Bent Carlsen, Sø-og Handelsrettens 

præsident Henrik Rothe, byretspræsidenterne Niels Otto Jensen og Henrik Engell Rhod samt for 

Dommerforeningen, byretsdommer Lone Bach Nielsen. 

 
 

Tibetkommissionen 

 

Tibetkommissionen består af medlemmerne landsdommer Tuk Bagger, Østre Landsret, (formand), 

advokat Ole Spiermann, København, og professor, dr. jur. Michael Hansen Jensen, Aarhus 

Universitet. Som udspørger er udpeget advokat Jakob Lund Poulsen, København, og dommer Finn 

Haargaard, Frederiksberg Ret, er juridisk sekretær. 

 

Kommissionen har blandt andet til opgave at undersøge og redegøre for begivenhedsforløbet, som 

knytter sig til politiets handlinger i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og 

ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014. Kommissionen skal endvidere 

undersøge og redegøre for det efterfølgende forløb i Justitsministeriet, Rigspolitiet, Københavns 

Politi og andre involverede myndigheder i forbindelse med oplysninger givet til Folketinget. 

 

Kommissionen blev nedsat den 23. december 2015. Den 28. januar 2016 holdt kommissionen sit 

første interne møde, og den 1. februar 2016 blev etableringen af kommissionens sekretariat 

påbegyndt i lokaler i den nedlagte Gladsaxe Rets bygninger på Fremtidsvej i Søborg. 

 

Kommissionen har fra diverse myndigheder indtil videre indsamlet omkring 40.000 sider 

dokumentmateriale, hvoraf der p.t. er udtaget cirka 2.000 sider til en ekstrakt, som imidlertid først 

kan gøres færdig, når alle myndigheder har afleveret alt materiale. Kommissionen har derudover 

modtaget lidt mere end 3.000 lydfiler og en del video- og billedmateriale. 

 

Der er foreløbig indkaldt cirka 60 personer til at afgive forklaring, og mere end halvdelen af dem 

har fået beskikket en bisidder. 

 

På grundlag af en anmeldelse fra politidirektøren i Københavns Politi pågår der sideløbende med 

kommissionens arbejde efterforskning i Den Uafhængige Politiklagemyndighed vedrørende en 

række forhold med nær forbindelse til de spørgsmål, som kommissionen skal undersøge og 

redegøre for. Det er i kommissoriet forudsat, at kommissionen inddrager det materiale, som 

tilvejebringes i forbindelse med politiklagemyndighedens efterforskning. Hvis kommissionen finder 

det tilstrækkeligt, kan kommissionen basere sin undersøgelse og redegørelse på dette materiale. 

 

Politiklagemyndigheden foretager i perioden primo september til medio november 2016 afhøring af 

en række personer, som skønnes at kunne være af betydning for kommissionens undersøgelse, og 

kommissionen har i overensstemmelse med kommissoriet besluttet at vente med at indlede forhør, 
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indtil rapporterne fra politiklagemyndighedens forhør foreligger. Forhørene forventes som følge 

heraf påbegyndt i kommissionen i begyndelsen af november 2016 og at strække sig over perioden  

frem til og med marts 2017.  

 

Kommissionen påregner at afgive beretning i december 2017, hvilket vil være inden for 

undersøgelsens tidsramme på 2 år. 

 

Der kan i øvrigt henvises til hjemmesiden www.tibetkommissionen.dk. 

 

 

ANDRE FAGLIGE SPØRGSMÅL  

 

 

Dommerforeningens hjemmeside  

 

Hjemmesiden 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.  

 

 

Projektet rets- og forligsmægling 

 

Danmarks Domstole har for 2015 og 1. halvdel af 2016 valgt fokusområdet ”Rets- og 

Forligsmægling”, der har til formål at udbrede kendskabet til rets- og forligsmægling som 

alternativer til afsigelse af dom eller kendelse ved retterne. 

 

Dommer og retsmægler Marianne Peschcke-Køedt, Retten i Hillerød, har i perioden 1.4.15-30.6.16 

været indstationeret som projektleder i Domstolsstyrelsen.  

 

Der er under projektet af konsulentfirmaet Implement Consulting Group udarbejdet en analyse af 

rets- og forligsmægling. Rapporten af 17. august 2015 er offentliggjort på domstol.dk, hvortil der 

henvises. Rapporten indeholdt en lang række anbefalinger, der dannede grundlag for det videre 

arbejde i projektet. 

 

Af større indsatser, der er gennemført under fokusområdet kan nævnes: 

 Alle retter har valgt en ambassadør for rets- og forligsmægling, og der er oprettet et 

ambassadørsite, der er åbnet op for alle, hvor diverse materiale kan findes: 

http://intranet.domstolene.dk/sites/ambassadoer-korpset/SitePages/Startside.aspx 

 Temadage om rets- og forligsmægling ved stort set alle retter (opsamling findes i et 

inspirationskatalog på intranettet, se herunder). 

http://www.tibetkommissionen.dk/
http://intranet.domstolene.dk/sites/ambassadoer-korpset/SitePages/Startside.aspx
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 Udarbejdelse af diverse notater, herunder et notat med en analyse og vurdering af, om der 

skal arbejdes på ændret lovgivning, der kan fremme fokusområdets mål. 

 2-dages kurser i forligsmægling udbydes for alle dommere og øvrige jurister fra efterår 2016 

(der er endnu ledige pladser til kurserne i oktober og december 2016, se Campus). 

 Treårig efteruddannelsesplan for retsmæglere. 

 Ekstern kommunikationsplan, herunder f.eks. temanummer om retsmægling i Advokaten, 
session på Folkemødet, opdatering af vejledning og tekster om retsmægling samt af 

indholdet på domstol.dk (pågår fortsat). 

 

Der henvises i øvrigt til intranettet, hvor der findes forskelligt materiale, herunder det omtalte 

idékatalog. 

 

http://intranet.domstolene.dk/Artikler/Sider/Rets--og-forligsmægling_resultater_og_ideer.aspx 

 
 

Juridisk Videndeling 

 

Juridisk videndeling er kommet for at blive. Domstolsstyrelsen har med nuværende 

landsretspræsident Helle Bertung i spidsen arbejdet på at styrke videndelingen ved domstolene på 

en hensigtsmæssig og fremtidssikret måde. Videndeling er nu via domstolenes Intranet veletableret 

efter en kæmpeindsats fra Helle Bertung, der i august 2016 har overladt stafetten til Chr. Lundblad, 

og de 4 faglige arbejdsgrupper bestående af dommere og øvrige jurister ved domstolene, som har 

bidraget med emner og materiale. Der er nu mere end 60 notater/artikler at gøre brug af på 

intranettet målrettet til sagsbehandling ved domstolene. Det er intentionen, at der gennemsnitligt vil 

være en nyhed hver uge. 

 

Behovet for videndeling ved domstolene forøges betydeligt i disse år som følge af bl.a. lanceringen 

af domsdatabasen, hvor alle domstolenes afgørelser gøres offentligt tilgængelige, og mængden af 

national og international regulering øges. Samtidig hermed specialiseres domstolenes professionelle 

brugere mere og mere og anvender betydelige ressourcer på systematisering og dermed hurtig 

adgang til relevant faglig juridisk viden.  

 

Domstolenes jurister skal som generalister kunne følge med og have overblik over lovgivning og 

domspraksis, hvorfor alle ved domstolene må bidrage til at samle den fælles faglige viden. Det er 

intentionen, at videndelingsordningen på Intra bliver domstolenes fælles digitale bibliotek og forum 

for faglig dialog og sparring samt løbende relevant faglig information. Der vil også blive fokus på 

hurtig orientering om ny lovgivning, som domstolenes medarbejdere kan forventes at støde på i 

retssagerne og specialafdelingerne.   

 

Udviklingen af domstolenes videndeling kan kun ske med en lokal forankring og tæt dialog mellem 

alle landets retter. Det er helt afgørende, at indholdet på Intra er relevant, aktuelt og intuitivt nemt at 

skaffe frem efter behovet i den enkelte sag. Videndelingen på Intra må således gerne blive et 

interaktivt samlingssted for uformel faglig sparring for alle ansatte ved Danmarks Domstole.  

 

 

  

http://adm.flipmaker.com/Secure/ShowCat_V2.aspx?key=02ec0a6e338123005a19ecb97a776d3a3c65982a&page=0&full=&promo=
http://intranet.domstolene.dk/Artikler/Sider/Rets--og-forligsmægling_resultater_og_ideer.aspx
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DEN SÆRLIGE KLAGERET 

 

Denne redegørelse adskiller sig fra den officielle, offentliggjorte statistik, idet den for det første 

ikke vedrører kalenderåret, men af hensyn til Dommerforeningens cyklus perioden 1. september til 

31. august. 

 

For det andet går den officielle statistik på antal sager, mens redegørelsen her tager udgangspunkt i 

antal indklagede personer. Da der i samme sag kan være indgivet klage over flere personer, for 

eksempel alle tre landsdommere i en landsretssag, kan tallene således ikke sammenholdes.  

 

Sagsantal: 

Den Særlige Klageret har i perioden 1. september 2015 til 31. august 2016 behandlet klager over i 

alt 132 personer. 

 

32 klager var mod dommerfuldmægtige og retsassessorer, 43 klager mod byretsdommere, 30 klager 

mod landsdommere, 6 klager over højesteretsdommere, 15 klager mod byretspræsidenter, 2 klager 

mod landsretspræsidenter og en klage mod Højesterets præsident.  

 

3 af klagerne vedrørte personer uden for den kreds, der er undergivet Klagerettens kompetence.  

6 af klagerne mod byretsdommere vedrørte dommerens virke som medlem af et Børn– og 

Ungeudvalg.  

 

Sagernes udfald: 

3 klager blev afvist, allerede fordi de indklagede personer ikke faldt ind under Klagerettens 

kompetence.  

 

Af de 129 klager over domstolsjurister blev 45 afvist på grund af overskridelse af klagefristen på 4 

uger. 

 

66 klager blev afvist, fordi de gik på rigtigheden af de processuelle eller materielle afgørelser, som 

dommeren havde truffet, hvilket ligger uden for Klagerettens kompetence. 

  

17 klager blev realitetsbehandlet af Klageretten og afvist, fordi der ikke var grundlag for at fastslå, 

at dommeren havde handlet utilbørligt eller usømmeligt.   

 

En enkelt klage gav anledning til, at Klageretten udtrykte misbilligelse. 

 

Konkret sag 
I forbindelse med en faderskabssag havde en byretspræsident indgivet politianmeldelse om forsøg 

på bedrageri og afgivelse af urigtig erklæring med mere mod en læge, der var udlagt som 

barnefader, og to andre læger. 

 

Sagen gav anledning til en del omtale i medierne, og i en avisartikel blev byretspræsidenten citeret 

for over for journalisten blandt andet at have udtalt, at det skete rokkede ved en af grundpillerne i 

samfundet, nemlig tilliden til lægerne; at han havde anmeldt lægen for bevisforfalskning, og at 

lægen havde fusket med dna-prøver, hvilket var utroligt meget groft.  
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Lægens forsvarer mailede dagen efter til byretspræsidenten og gjorde opmærksom på, at de citerede 

udtalelser efter forsvarerens opfattelse var med til på forhånd at stemple lægen som skyldig, og 

kunne lægge et pres på den ret, der skulle afgøre sagen.  

 

Byretspræsidenten svarede samme dag, at han som anmelder selvsagt havde en mening om sagen; 

men at dette ikke havde noget at gøre med, om de tiltalte ville blive fundet skyldige eller ej. Hans 

udtalelser var faldet under den klare forudsætning, at de tiltalte blev fundet skyldige, og avisen 

havde misforstået/fejlfortolket hans udsagn.  

 

Journalisten fastholdt over for lægens forsvarer, at der var citeret korrekt, og oplyste blandt andet, at 

byretspræsidenten under interviewet yderligere var kommet med en bemærkning om, at hvis lægen 

var uskyldig i sagen, ville der være tale om den første jomfrufødsel siden Jesu fødsel. Journalisten 

havde en lydoptagelse af interviewet. 

 

Den politianmeldte læge indgav klage og gjorde blandt andet gældende, at byretspræsidenten havde 

overtrådt retsplejelovens § 1017. 

 

Byretspræsidenten bestred at have udtalt sig som oplyst og fastholdt, at hans udtalelser ikke kunne 

fortolkes som en forhåndstilkendegivelse om lægens skyld. Han henviste til den gengivelse af hans 

synspunkter, der var sket i en anden avis.  

 

Under sagsbehandlingen var det på tale at få udleveret lydfil fra interviewet, hvilket avisen ikke var 

villig til. Derpå blev det overvejet at foretage vidneafhøring af blandt andre journalisten.   

 

Det endte med, at byretspræsidenten erklærede, at Klageretten kunne lægge til grund, at han havde 

udtalt sig som anført, selvom han ikke havde nogen erindring om at være kommet med 

bemærkningen om jomfrufødsel. Han beklagede udtalelserne.  

 

Klageretten fandt, at byretspræsidenten ved de udtalelser, der var citeret i avisartiklen, og ved 

bemærkningen om jomfrufødslen klart og umisforståeligt over for en journalist havde givet udtryk 

for, at en tiltalt i en straffesag var skyldig, inden skyldsspørgsmålet i sagen var afgjort, og at dette 

var utilbørligt.  

 

Klageretten udtalte derfor misbilligelse. 

 

Lægen blev ved byretsdom, stadfæstet af landsretten, straffet med fængsel i 8 måneder for 

overtrædelse af straffelovens § 158, stk. 1, § 175, stk. 2 og § 279, jf. § 21. 
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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 af en ngo organisation under FN. 

 

Den Internationale Dommerunion, IAJ, holdt møde i november 2015 i Spanien. I oktober 2016 

holdes mødet i Mexico. 6 medlemmer af Dommerforeningens bestyrelse deltog i mødet i Spanien.  

 

Den Europæiske Dommerunion, EAJ, holdt den 20.– 23. maj 2015 møde i Jerusalem, Israel, hvor 

Dommerforeningens formand og et bestyrelsesmedlem deltog. 

 

Det er den enkelte dommerforening – og ikke landet som sådan, der er medlem af IAJ/EAJ. 

Betingelserne for medlemskab i IAJ og EAJ er, at den pågældende dommerforening er uafhængig af 

statsmagten, og at den arbejder for ”rule of law” i bred forstand. Der skeles også til, om landet som 

sådan også overholder basale menneskerettigheder og har et uafhængigt retsvæsen, men dette 

kriterium er de senere år veget tilbage fra kriteriet – en uafhængig dommerforening, der arbejder for 

et uafhængigt retsvæsen. IAJ’s præsidium (hvor alle lande har en repræsentant) evaluerer løbende, 

om de enkelte medlemmer lever op til disse kriterier.  

 

Statsmagters krænkelser af foreningernes rettigheder og faktiske muligheder for at repræsentere og 

sikre foreningernes respektive medlemmers reelle status som uafhængige dommere har gennem en 

længere årrække været et dominerende emne på de årlige møder og har givet anledning til, at 

præsidiet er kommet med officielle udtalelser (resolutioner) til de omhandlede staters regeringer og 

andre relevante organer, herunder EU og FN, hvori der udtales kritik mod de konstaterede 

krænkelser, med det formål at ændre en uhensigtsmæssig adfærd hos det enkelte land.  

 

Situationen i Tyrkiet, hvor flere dommere er blevet tvangsforflyttet til andre embeder, formanden 

nægtet udrejse til deltagelse i EAJ mødet 2016 og senest masseafskedigelse af store dele af 

dommerstanden under henvisning til formodet tilknytning til Gülen-organisationen, men uden 

nærmere undersøgelse i forbindelse med kupforsøget i juli 2016, har domineret møderne. 

Bestyrelsen har i sidstnævnte forbindelse modtaget flere skrivelser fra tyrkiske dommere, der har 

siddet varetægtsfængslet, og som kan berette om manglende iagttagelse af de mest basale 

rettigheder for varetægtsfængslede så som adgang til lægehjælp, forsvarerrepræsentation og ikke 

mindst udsigten til a fair trial. IAJ har ved flere lejligheder gennem de seneste år udtalt kritik af 

Tyrkiet, og Thomas Stadelman, fra den Schweiziske Bundesgericht, har på vegne af IAJ foranstaltet 

en international underskriftsindsamling til støtte for, at der ikke kan ske afskedigelse af de tyrkiske 

dommere uden nærmere undersøgelse af den enkelte dommers forhold. 

 

Til IAJ er knyttet fire Study Commissions, hvor emner af statsretlig, civilretlig, strafferetlig og 

arbejdsretlig karakter drøftes. I det omfang det er muligt, udarbejdes der på baggrund af drøftelserne 

programerklæringer og etiske retningslinjer for at udøve dommergerningen inden for de respektive 

fagområder. Erklæringernes indhold kan være nyttigt baggrundsmateriale i forbindelse med blandt 

andet lovforberedende arbejde, og for navnlig nyere medlemmer af foreningen er erklæringerne af 

stor værdi ved opbygning af nye retssystemer i ikke tidligere demokratiske lande.  
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På IAJ møderne arbejdes der i 4 regionale grupper (i EAJ, f.eks.), i plenum (præsidiet) og i 4 study 

Commisions.  

 

De 4 study Commssions behandler hvert år nye emner inden for henholdsvis dommeres 

uafhængighed (1. Study Commission), strafferet (2. study Commission), civilret (3. study 

Commission) og arbejdsret (4. Study Commssion).  

 

I 1st Study Commission, hvor foreningens formand har sæde, er emnet i år Best practice to 

safeguard transparency. 

 

I 2nd Study Commission er emnet Class Actions. 

 

I 3rd Study Commission er emnet The Sentencing of Criminal Offenders. 

 

I 4th Study Commission er emnet The confidentiality of electronic communications - the balance 

between the worker's interest to the protection of his privacy and the competing interests of the 

employer and the society to disclosure of information and to preventive surveillance of workers. 

 

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, UK, Irland, Belgien, 

Estland og Danmark. Arbejdsgruppen er optaget som officiel lobbyist i EU. Dommerforeningens 

formand deltager i arbejdsgruppen.  

   

Arbejdsgruppen gennemgår de forslag fra EU-kommissionen, der særligt vedrører dommere og den 

dømmende magt.  

 

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 8-10 dommere fra 

hvert af de nordiske lande.  

 

Den 13. – 15. juni 2016 blev der afholdt SEND i Helsinki, hvor emnet var digitalisering af 

sagsbehandlingen. Deltagerantallet var højere end normalt, og der deltog også en række danske 

dommere. Seminaret var meget populært, og det overvejes, om emnet skal gentages om nogle år.    

 

 

CCJE 

 

Om arbejdet i CCJE (Consultative Council of European Judges?) henvises til en artikel af Børge 

Dahl i Danmarks Domstole nr. 39, december 2007. 
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CCJE er blandt andet den 20. juli 2016 kommet med en udtalelse vedrørende situationen i Tyrkiet, 

hvori CCJE fremhæver vigtigheden af at sikre dommernes uafhængighed og henstiller, at Tyrkiet 

sikrer iagttagelsen heraf, herunder at der alene sker suspension af de dommere, hvor der er en 

konkret mistanke om, at de har deltaget i kupforsøget. 

 

Der henvises til CCJE's hjemmeside, www.coe.int.  

  

 

PERSONALIA 

 

 

DOMMERMEDLEMMER AF UDVALG MV.  

 

Eksterne udvalg  

 

AB-udvalget til revision af almindelige betingelser for arbejder og leverancer: 

 

Niels Grubbe er medlem af udvalget.  

 

Bibeskæftigelse 

Poul Søgaard er formand for og Bent Carlsen, Helle Bertung, Henrik Linde og Mikael Sjöberg 

medlemmer af Bibeskæftigelsesnævnet. 

Børnebortførelser 

Kirsten Schmidt er kontaktdommer vedrørende Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger 

af børnebortførelser. 

DJØF, Offentlige Chefer 

Mikael Sjöberg er næstformand i bestyrelsen for Offentlige Chefer i DJØF og er i forbindelse 

hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF. 

Dommerudnævnelsesrådet 

Vibeke Rønne er formand for, Gitte Rubæk Pedersen næstformand for, og Henrik Joensen medlem 

af Dommerudnævnelsesrådet. Henrik Joensen indtrådte som suppleant for Laila Nitschke i 2016. 

Domstolsstyrelsens bestyrelse 

Jens Peter Christensen er formand for, Susanne Skotte Wied næstformand for, og Finn Morten 

Andersen, Dorte Jensen og Peter Ulrik Urskov medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse. 

Europæiske dommere 
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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 

Astrid Bøgh er Dommerforeningens kontaktperson til Dansk Forening for International Strafferet 

og EU-ret. 

Den Særlige Klageret 

Lene Pagter Kristensen er formand for og Henrik Estrup samt Katrine B. B. Eriksen medlemmer af 

Den særlige Klageret. Jytte Scharling og Thomas Rørdam fungerer som suppleanter for formanden. 

Henrik Gunst Andersen og Gitte Rubæk Pedersen fungerer som suppleanter for Henrik Estrup. 

Marianne Madsen og Jesper Stage Thusholt 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. 

Politimæssigt og retligt samarbejde 

Mikael Sjöberg er medlem af Justitsministeriets specialudvalg for politimæssigt og retligt 

samarbejde. 

Procesbevillingsnævnet 

Michael Rekling er formand for Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser med Oliver 

Talevski som suppleant. Indtil den 1. juli 2016 var Inge Neergaard Jessen og Martin Koch Clausen 

medlemmer med Dorte Jensen og Marianne Lund Larsen som suppleanter. Efter den 1. juli 2016 er 

Annette Dellgren og Ingrid Therkelsen medlemmer med Lone Kerrn-Jespersen, Bo Østergaard, 

Karen Duus Mathiesen og Ivan Larsen som suppleanter. 

Thomas Jønler er formand for Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces med Michael Kistrup 

som suppleant, og Henriette Sartvin som medlem med Jeanett Bukhave som suppleant. 

Retsplejerådet 
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Lars Hjortnæs er formand for og Michael Kistrup, Henrik Linde og Ole Græsbøll 

Olesen medlemmer af Retsplejerådet. 

SEND-bestyrelsen 

Linda Lauritsen er medlem af SEND-bestyrelsen. 

Straffelovrådet 

Bent Carlsen er formand for og Poul Dahl Jensen medlem af Straffelovrådet. 

Strafferetsplejeudvalget 

Anne Louise Bormann er formand for og Ole Høyer medlem af udvalget. 

Sølovsudvalget 

Der er ikke udpeget en ny formand for Sølovsudvalget på indeværende tidspunkt. 

Tvangsfuldbyrdelse 

Poul Holm er formand for og Marianne Lund Larsen er medlem af en arbejdsgruppe under 

Retsplejerådet vedrørende tvangsfuldbyrdelse. 

Voldgiftsinstituttet 

Søren Axelsen er medlem af bestyrelsen for Det Danske Voldgiftsinstitut. 

Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg 

Michael Rekling er formand for præsidiet. 

 

Kontaktudvalg  

Advokatsamfundet og Danske Advokater 

Mikael Sjöberg, Ole Høyer 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  
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Evalueringsrådet 

Bent Carlsen er formand for og Mikael Sjöberg, Bjarne Bjørnskov Jensen og Karin Bøgh 

Pedersen er medlemmer af Evalueringsrådet. 

Hovedsamarbejdsudvalget 

Mikael Sjöberg, Søren Axelsen, Bent Carlsen og Helle Bertung er medlemmer af 

Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene. 

It-udvalget 

Ole Høyer og Alex Elisiussen er medlemmer af Domstolenes it-udvalg. 

Kompetenceudvalget 

Bodil Ruberg, Karin Bøgh Pedersen og Olaf Tingleff er medlemmer af Kompetenceudvalget 

Samarbejdsforum 

I Domstolenes Samarbejdsforum er Mikael Sjöberg, Bent Carlsen, Helle Bertung og Margit Laub 

medlemmer. 

It-styregruppen vedrørende digitalisering af den civile retspleje 

Alex Elisiussen, Anette Codam, Kirsten Maigaard og Henrik Gjørup er medlemmer af it-

styregruppen. 

Statistik 

Sanne Bager, Henrik Lind Jensen og Eva Skov er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende 

statistik på civil- og straffesagsområdet. 

Tekstudvalget 

Poul Holm, Knud Erik Schmidt og Søren Hafstrøm er medlem af Tekstudvalget. 

 

Interne udvalg  

 

Arbejdsgruppe om en fælles vejledning for byretternes behandling af civile sager 

 

Mikael Sjöberg, Elisabet Michelsen, Christian Wenzel, John Larsen, Sanne Bager, Jette 

Christiansen, Karin Bøgh Pedersen, Ingrid Thorsboe, Rasmus Damm, Lisbeth Larsen og Britt 

Falster Klitgaard. Gruppen faciliteres af Merete Schlüter. 

 

Lønudvalg 
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Mikael Sjöberg og Elisabet Michelsen udgør et forberedende udvalg under Dommerforeningens 

bestyrelse. 

 

Understøttelsesfond 

 

Mikael Sjöberg, Elisabet Michelsen og Lone Bach Nielsen udgør bestyrelsen i Dommerforeningens 

Understøttelsesfond. 

 

Årsberetning  

 

Lene Sigvardt redigerer Dommerforeningens årsberetning.  

 

Årsmøde  

 

Årsmødeudvalget består af Mikael Sjöberg, Elisabet Michelsen, Lone Bach Nielsen, Mette Søgaard 

Wammen, Karin Bøgh Pedersen og Lene Sigvardt.  

 

 

Fagudvalg  

 

Fagudvalgene er nedsat med henblik på at behandle sager inden for de enkelte fagområder, 

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 høringssager på rimelig 

måde.  

 

Arveret og dødsboskifteret  

 

Lene Sigvardt, Retten i Næstved (formand)  

Eva Staal 

 

Civilproces  

 

Lene Sigvardt, Retten i Næstved (formand)  

Poul Holm 

John Larsen  

 

EU og menneskerettigheder  

 

Astrid Bøgh, Vestre Landsret (formand)  

Michael Elmer  

Katja Høegh  

 

Fogedret  

 

Karin Bøgh Pedersen, Retten i Odense (formand)  

Ejler Bruun  
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Marianne Lund Larsen  

Margrethe Nissen  

 

Formueret  

 

Peter Thønnings, Østre Landsret (formand)  

Birgitte Grønborg Juul 

 

Færdselslovgivningen  

 

Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)  

Sanne Bager  

 

Konkurs- og anden insolvensret  

 

Lone Bach Nielsen, Københavns Byret (formand)  

Torben Kuld Hansen  

Kristian Petersen 

 

Person- og familieret  

 

Ole Høyer, Retten i Aalborg (formand)  

Peter Brund  

Lis Frost 

 

Retsmægling  

 

Elisabet Michelsen, Retten i Glostrup (formand)  

Sanne Bager  

Tuk Bagger  

Svend Bjerg Hansen 

 

Straffeproces  

 

Ole Høyer, Retten i Aalborg (formand)  

Søren Hafstrøm 

 

Strafferet  

 

Mette Søgaard Vammen, Retten i Aarhus (formand)  

Lene Sadolin-Holst  

Linda Hangaard 

 

Udlændingespørgsmål  

 

Astrid Bøgh, Vestre Landsret (formand)  

Henrik Bloch Andersen  
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Afgåede 

 

Benedikte Cederquist, Retten i Helsingør 

Bjarne Christensen, Vestre Landsret 

Christian Bache, Vestre Landsret 

H.C. Thomsen, Østre Landsret 

Ib Jensen, Retten i Hjørring 

Niels Foldberg, Retten på Frederiksberg 

Niels Grubbe, Højesteret 

Peter Bredahl, Retten i Herning 

Ove Ulrichsen, Retten i Roskilde 

 

Udnævnelser 

Anders Raagaard, Retten i Randers 

Camilla Ljørring, Retten i Næstved 

Carsten Kristian Vollmer, Østre Landsret 

Jakob Ottosen Ebbensgaard, Retten på Frederiksberg 

Jens Jakob Groth-Christensen, Retten i Roskilde 

Helle Krogager Rasmussen, Retten i Kolding 

Malene Wærum Westmark, Retten i Aarhus 

Mette Frimodt Hansen, Retten i Helsingør 

 

 

Ændrede udnævnelser 

 

Anne Louise Haahr Bormann, Højesteret 

Anne-Vibeke Dolleris Nielsen, Retten i Viborg 

Annette Dam Ryt-Hansen, Østre Landsret 

Helle Bertung, Vestre Landsret, præsident 

Helle Korsgaard Lund-Andersen, Vestre Landsret 

Jesper Stage Thusholt, Retten i Nykøbing Falster 

Kim Holst, Retten på Frederiksberg 

Kim Rasmussen, Retten i Nykøbing Falster 

Kristian Lind Jensen, Retten i Hillerød 

Laila Nitschke, Retten i Viborg, præsident 

Mads Bjerre Østergaard, Retten på Frederiksberg 

Merete Strøm, Retten i Hjørring 

 

Døde 

 

Henning Christensen, Retten i Viborg 

Niels Pontoppidan, Højesteret 

Oluf Iversen, Retten i Nibe 
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MEDLEMSTAL  

 

Højesteret 19 

Østre Landsret 60 

Vestre Landsret 38 

Sø- og Handelsretten 6 

Byretterne 254 

Tinglysningsretten 2 

Færøerne  2 

Grønland 2 

EU 2 

EU-Personaleretten 

Menneskerettighedsdomstolen 

1 

1 

 

 

ÅRSREGNSKAB 2015/2016  

 

Indtægter: 

Kontingent 273.000,00 kr. 

Obligationsrenter       1.766,63 kr. 

DJØF medlemstilskud 116.400,00 kr. 

Affaldsgebyr retur          937,50 kr. 

Indtægter i alt                                                                                       392.104,13 kr. 

Udgifter: 

Årsmødet 2015     275.338,09 kr. 

Retur årsmødet         9.500,00 kr. 

Bestyrelse m.v.        84.646,15 kr. 

Sekretariat løn 41.348,63 kr.                                                       

IT, gebyrer, forsikring mm.       46.128,45 kr. 

IAJ-kontingent                                               13.230,27 kr. 

Udgifter i alt                                                                                        470.191,59 kr.                                        

Årets resultat                                                                                        -78.087,46 kr. 

 

 

Kapitalforklaring:                                                                                                                           
 

Beholdning den 31. juli 2015: 

Bankindestående 842.671,19 kr. 

Obligationer, nominel                                 37.628,97 kr. 

Tilgodehavende kontingent     2.800,00 kr.                   883.100,16 kr.                           

                                                                          

 

Beholdning den 31. juli 2016: 

Bankindestående                                       770.291,33 kr. 

Obligationer, nominel                                 31.921,37 kr. 

Kontingent 2015                                           2.800,00 kr. 
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                                                                                                             805.012,70 kr. 

Forbrugt af formuen                                                                               78.087,46 kr.  

                                                             

København den 7. september 2016 

Lone Bach Nielsen 

kasserer 

 

Jeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med bogføringen med tilhørende 

bilag. 

Beholdningens tilstedeværelse er dokumenteret ved forevisning af kontoudskrifter og 

depotudskrifter. 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

København den 22. september 2016  

Hanne Fog-Petersen 

revisor 

 

 

UNDERSTØTTELSESFONDEN  

 

Fonden har til formål at yde støtte til afdøde medlemmers ægtefæller og børn. Hvis der ikke er 

ansøgere, der opfylder formålet, ydes der støtte til fungerende dommeres børn, der har behov for 

hjælp, typisk til uddannelsesophold i udlandet, men andre formål kan også tilgodeses. Ansøgningen 

skal indgives via Dommerforeningens hjemmeside, og ansøgningsfristen er hvert år den 1. maj. 

 

 

VEDTÆGTER  

Navn og formål 

§ 1 

Foreningens navn er Den Danske Dommerforening (Dommerforeningen). 

§ 2 

Foreningens formål er at fastholde domstolenes uafhængighed, værne om retssikkerheden, varetage 

dommernes interesser og fremme 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. 
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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. Nye medlemmer af foreningen betaler fuldt kontingent fra første opkrævning. 

Stk. 3. Medlemmer, som er pensionerede på opkrævningstidspunktet, betaler ikke kontingent. 

§ 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 på Grønland. 

Område 3 omfatter retterne i Roskilde, Holbæk, Næstved og Nykøbing 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 
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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 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 
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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 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 
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De af foreningens erhvervsaktive medlemmer, der er medlemmer af DJØF, udgør en sektion af 

Offentlige chefer i DJØF. 

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. Tilføjelser til § 8 vedtaget i Kolding den 3. oktober 

2008. Ændringer af §§ 1, 2, 4 og 15 vedtaget i Nyborg den 5. oktober 2012). 

 

 


