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BESTYRELSEN
Jørgen Lougart, Københavns Byret (formand)
Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand)
Tine Vuust, Københavns Byret (kasserer)
Lene Hjerrild, Retten i Randers (sekretær)
Børge Dahl, Højesteret
Dorte Jensen, Vestre Landsret
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde
Kirsten Mathiesen, Retten i Odense
Mogens Pedersen, Retten i Hjørring
Karen Thegen, Retten i Sønderborg
Olaf Tingleff, Retten i Hillerød

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 12
bestyrelsesmøder.

Side 1 af 35

ÅRSMØDER

Årsmøde 2007

Årsmødet 2007 blev afholdt torsdag den 1. til lørdag den 3. november 2007
på Hotel Hvide Hus i Ålborg.
I tilknytning til årsmødet var der møde for byretsdommerne torsdag den 1.
november 2007. På mødet blev debatteret spørgsmål af særlig betydning for
byretsdommere, herunder indførelse af kapper, hvilket blev forkastet ved en
vejledende afstemning. På mødet blev Susanne Beier Lorenzen valgt som
suppleant for Tuk Bagger i Domstolsstyrelsens bestyrelse.
Under generalforsamlingen den 2. november 2007 blev Jørgen Lougart
genvalgt som formand for foreningen. Ulrik Jensen og Carsten Michelsen
udtrådte af bestyrelsen, og Dorte Jensen og Mogens Pedersen indtrådte i
bestyrelsen.
Hanne Fog-Petersen blev genvalgt som revisor, og Henrik Linde blev
genvalgt som revisorsuppleant.
Hans Ulrik Bruhn aflagde beretning om Den Særlige Klagerets virksomhed.
Efter generalforsamlingen var der debat efter oplæg fra advokat Lars
Svenning Andersen, advokat Steen Bech, Bent Carlsen og skuespiller og
domsmand Troels II Munk samt direktør Adam Wolf over emnet: ”Hvad er
dommerkvalitet, og kan vi blive (endnu) bedre?”
Fredag eftermiddag var der indlæg af direktør Michael Christiansen om
kvalitetsledelse i en kvalitetsvirksomhed.
Senere om eftermiddagen var der indlæg fra forskningsprofessor Peter
Vuust med Quartet over emnet: ”Kvalitet, forandring, kommunikation og
musik i et hjerneperspektiv”.
Lørdag formiddag var der foredrag af institutleder, professor, dr. med. Arne
Astrup.

Årsmøde 2008
Årsmødet afholdes torsdag den 2. til lørdag den 4. oktober på Hotel
Comwell, Kolding.
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Årsmøde 2009
Årsmødet afholdes torsdag den 29. til lørdag den 31. oktober på Hotel
Nyborg Strand, Nyborg.
Årsmøde 2010
Årsmødet afholdes torsdag den 7. til lørdag den 9. oktober på Hotel Nyborg
Strand, Nyborg.
Årsmøde 2011
Årsmødet afholdes torsdag den 6. til lørdag den 8. oktober på Hotel Nyborg
Strand, Nyborg.
Årsmøde 2012
Årsmødet afholdes torsdag den 4. til lørdag den 6. oktober på Hotel Nyborg
Strand, Nyborg.

ANDRE DOMMERMØDER

Områdemøder i 2008 blev afholdt således:
Område 1 – den 6. marts 2008 i Københavns Byret
Område 2 - den 4. marts 2008 i Retten i Glostrup
Område 3 - den 11. marts 2008 i Retten i Roskilde
Område 4 - den 1. april 2008 i Ringe
Område 5 - den 2. april 2008 i Horsens
Område 6 – den 3. april 2008 i Viborg
Dommerforeningens formand har som gæst deltaget i plenarmøde den 4.
april 2008 i Vestre Landsret og den 5. september 2008 i plenarmøde i Østre
Landsret.

Områdemøder i 2009 forventes afholdt således:
Område 1 - den 10. marts 2009
Område 2 - den 24. marts 2009
Område 3 - den 17. marts 2009
Område 4 - den 3. marts 2009
Område 5 - den 4. marts 2009
Område 6 - den 5. marts 2009
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Andre dommermøder:
Jysk Dommermøde blev afholdt den 23. maj 2008 i Billund, og
dommermøde i Østre Landsrets kreds blev afholdt den 30. maj 2008 i
Korsør.
I 2009 er der Jysk Dommermøde den 15. maj 2009 og dommermøde i Østre
Landsrets kreds den 29. maj 2009.

FAGFORENINGSMÆSSIGE EMNER

Lønforhandlingerne m.v.
Aftaleforhandlingerne 2008 fik desværre ikke det udfald, som vi havde
håbet.
Resultatet blev en samlet rammestigning på 12,8 %, hvoraf generelle
lønreguleringer udgør 8,17 %. Der er således umiddelbart tale om en pæn
stigning, men da sammenlignelige grupper inden for det offentlige stort set
har fået samme stigning, er lønefterslæbet i forhold til disse grupper ikke
reduceret væsentligt, hvilket vi havde krævet navnlig af hensyn til
rekrutteringsproblemerne.
Der er udmeldt en kompensationspulje på ca. 13,3 mio. kr. pr. 1. oktober
2008, hvoraf godt en tredjedel vil gå til finansiering af det særlige
højesteretsdommerprojekt. Hertil kommer den ordinære cheflønspulje på
formentlig ca. 2 mio. kr. årligt.
Den første del af cheflønspuljen udmeldes i dette efterår, hvorefter
bestyrelsen vil drøfte fordelingen heraf.
Bestyrelsen arbejder fortsat videre på at få hævet aflønningen for deltagelse
i råd og nævn m.v.

Reformen
Gennemførelsen af reformen medførte også i det forløbne år store
problemer navnlig i byretterne. En række byretter særlig på Sjælland har
haft meget svært ved at nedbringe sagsbunkerne, hvilket blandt andet
skyldes mangel på erfarent kontorpersonale.
Der er sket en vis justering af dommernormeringerne ved en ændring af
retsplejeloven, hvorved bl.a. Bornholm fik en ekstra dommer, men der var
trods alt tale om mindre justeringer. Det er vigtigt at fordele ressourcerne
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bedst muligt, og det har i den forbindelse været glædeligt at se, at dommere
fra Frederiksberg og Østre Landsret har tilbudt at hjælpe trængende
byretsembeder.
Både Dommerforeningen og Domstolsstyrelsen har gentagne gange over for
de bevilgende myndigheder gjort opmærksom på, at problemerne som følge
af reformen ikke kan forventes løst inden for nærmeste fremtid, hvis ikke
der tilføres domstolene øgede ressourcer.

Seniorpolitik
Den hidtidige forsøgsordning vedrørende seniorfridage bortfaldt pr. 1. april
2008. Som led i aftaleresultatet træder der senere en ny seniorordning i
kraft, men den ny ordning er på flere punkter ringere end forsøgsordningen.
Bestyrelsen har derfor opfordret Domstolsstyrelsen til at opretholde den
hidtidige ordning, og styrelsen har foreløbig besluttet at forlænge den nu
udløbne forsøgsordning for de medarbejdere, som inden den 1. april 2008
har været omfattet af forsøgsordningen og dermed er fyldt 62 år inden denne
dato. Forlængelsen vil for den enkelte løbe indtil vedkommende har nået
den alder, hvor den pågældende kan overgå til den nye ordning om
obligatorisk seniorbonus, som således kan afløse seniorfridagene i
Livsfasepolitikken. Det vil for dommernes vedkommende sige indtil den
pågældende fylder 64 år. Det indebærer, at forsøgsordningen efter
forlængelsen udløber senest den 31. marts 2010.
Den nye ordning om obligatorisk seniorbonus er opnået som et
forhandlingsresultat i overenskomstforhandlingerne 2008. Ordningen
indebærer, at der fra 1. januar 2009 indføres obligatorisk seniorbonus på ca.
3 % af den faste løn, der kan veksles til ekstraordinært pensionsbidrag eller
seniordage.

Kompensation for arbejde uden for normal daglig arbejdstid
Et udvalg nedsat af Domstolsstyrelsen med repræsentanter for styrelsen,
landsrets- og byretspræsidenterne, Dommerforeningen og
Dommerfuldmægtigforeningen nåede i efteråret 2007 frem til en aftale, der
sikrer alle dommere, der deltager i weekendvagt m.v., kompensation i form
af afspadsering.
Aftalen har følgende ordlyd:
”Aftale mellem Domstolsstyrelsen og Den Danske Dommerforening om
kompensation for dommeres arbejde uden for normal daglig arbejdstid samt
for landsdommeres merarbejde i forbindelse med rejsedage.

Aftalens område
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§ 1. Aftalen gælder for dommere og konstituerede dommere i byretterne og
landsretterne.
Stk. 2. Aftalen gælder ikke for Retten på Bornholm og Retten på Færøerne,
hvor der vil blive aftalt en særlig ordning. Aftalen gælder endvidere ikke for
Grønlands Landsret.
§ 2. Aftalen er en lokalaftale, der fraviger arbejdstidsaftalen for
tjenestemænd i staten, jf. § 3 i arbejdstidsaftalen for tjenestemænd i staten,
cirkulære nr. 9137 af 24. marts 2006.
Merarbejde omfattet af aftalen
§ 3. Aftalen kompenserer for byretsdommernes arbejde udenfor normal
daglig arbejdstid i forbindelse med grundlovsvagter, idet det forudsættes, at
der ikke er andre end dommere der deltager i vagtordningen. Aftalen
kompenserer for såvel faktisk udført tjeneste som for at stå til rådighed.
Stk. 2. Aftalen kompenserer byretsdommerne for det øvrige arbejde udenfor
normal daglig arbejdstid, der lejlighedsvist forekommer som led i den
almindelige tjeneste, eksempelvis retsmøder såsom grundlovsforhør.
§ 4. Aftalen kompenserer for landsdommernes arbejde udenfor normal
daglig arbejdstid i forbindelse med kærevagter. Aftalen kompenserer for
såvel faktisk udført tjeneste som for at stå til rådighed.
Stk. 2. Aftalen kompenserer for landsdommernes merarbejde udenfor
normal daglig arbejdstid i forbindelse med rejsedage.
Stk. 3. Aftalen kompenserer landsdommerne for det øvrige arbejde udenfor
normal daglig arbejdstid, der lejlighedsvist forekommer som led i den
almindelige tjeneste, eksempelvis retsmøder eller kæresagsbehandling.
Kompensation
§ 5. Byretsdommere kompenseres ved, at dommeren har 5
afspadseringsdage. Byretspræsidenten bestemmer placeringen af
afspadseringsdagene i samråd med dommeren, men kan forlange, at de
ligger i træk i juli eller august.
Stk. 2. Landsdommere ved Østre Landsret kompenseres ved, at
landsdommeren har 5 afspadseringsdage. Landsdommere ved Vestre
Landsret kompenseres ved, at landsdommeren har 8 afspadseringsdage.
Landsretspræsidenten bestemmer placeringen af afspadseringsdagene i
samråd med dommeren, men kan forlange at de ligger i træk i juli eller
august.
Stk. 3. Afspadseringsdagene optjenes og afvikles inden for samme
kalenderår.
Stk. 4. Præsidenten og dommeren kan aftale, at afspadseringen sker i det
følgende kalenderår.
Stk. 5. Afspadseringsdagene kan ikke konverteres til kontant udbetaling.
Stk. 6. Kompensation efter denne aftale træder i stedet for godtgørelse efter
§ 11 og § 12 i arbejdstidsaftalen for tjenestemænd i staten.
Betingelser
§ 6. I det omfang aftalen kompenserer for merarbejde, er det en
forudsætning, at dommeren i øvrigt opfylder sin arbejdstidsnorm.
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§ 7. Dommere skal deltage fuldt ud i de i § 3, stk. 1 eller § 4, stk. 1 og 2
nævnte ordninger for at modtage fuld kompensation. Tiltræder eller
fratræder en dommer i løbet af året, nedsættes dommerens kompensation
forholdsmæssigt eller bortfalder.
Ikrafttrædelse
§ 9. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2008.
Stk. 2. Aftalen evalueres når den har været i kraft i et år.”

Tørklædedebatten
Debatten om dommeres hovedbeklædning blussede voldsomt op i foråret
2008, da det kom til pressens kundskab, at Domstolsstyrelsen havde indsat
nye afsnit i de personaleadministrative retningslinier, således at det herefter
var tilladt for dommerfuldmægtige og kontorpersonalet ved retterne at bære
tørklæde i tjenesten. Det afstedkom voldsomme reaktioner fra bl.a. en række
folketingspolitikere, der fremsatte krav om, at det blev forbudt at bære
tørklæde eller på anden vis tilkendegive sin religiøse overbevisning.
Da Dommerforeningen i flere tilfælde i læserbreve m.v. blev taget til
indtægt for snart det ene og snart det andet synspunkt, valgte vi at udtale til
pressen, at Dommerforeningen fortsat er af den opfattelse, som vi gav
udtryk for i efteråret 2007, og som har følgende ordlyd:
”En dommer skal ikke blot være uafhængig og upartisk, men også fremstå
uafhængig og upartisk. En dommer skal dømme efter loven – og kun den –
og bør ved sin adfærd og fremtræden sikre, at retten fremstår værdig, neutral
og upartisk. Den måde, hvorpå dommere fremtræder i retten, er af væsentlig
betydning for domstolenes troværdighed og befolkningens tillid til
domstolene. Dommere må ikke favorisere nogen og ikke dømme under
hensyn til egen tro eller mening. Dommere bør i enhver henseende fremstå
neutralt og derved understøtte den nødvendige tillid til, at den dømmende
magt udøves alene på grundlag af loven”
Bestyrelsen har efter regeringens udmelding om, at der i løbet af efteråret vil
blive fremsat lovforslag om emnet, sendt følgende brev til Folketingets
Retsudvalg og Justitsministeriet:

”Dommerforeningens bestyrelse finder det beklageligt, at der lægges op til
lovgivning om dommeres påklædning i retten.
Regeringen har i maj 2008 bebudet, at der i dette efterår vil blive fremsat et
lovforslag om dommeres påklædning i retten. Dommerforeningen har på et
efterfølgende møde med justitsministeren beklaget dette og ønsker hermed
også over for Folketingets Retsudvalg – med kopi til Justitsministeriet og
Domstolsstyrelsen – at tilkendegive sit syn på en sådan lovgivning.
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Det er Dommerforeningens opfattelse, at spørgsmål om dommeres
påklædning i retten som andre spørgsmål om dommeretik burde overlades
til dommerselvregulering, således som det anbefales i Europarådets
rådgivende Dommerkomites Opinion No. 3 (Ethics and Liability of Judges
para. 49, iii).
Dommerforeningens bestyrelse vedtog allerede i august 2007 enstemmigt
følgende udtalelse om dommeres fremtræden i retten:
”En dommer skal ikke blot være uafhængig og upartisk, men også fremstå
uafhængig og upartisk. En dommer skal dømme efter loven – og kun den –
og bør ved sin adfærd og fremtræden sikre, at retten fremstår værdig, neutral
og upartisk. Den måde, dommere fremtræder i retten, er af væsentlig
betydning for domstolenes troværdighed og befolkningens tillid til
domstolene. Dommere må ikke favorisere nogen eller dømme under hensyn
til egen tro og mening. Dommere bør i enhver henseende fremstå neutralt og
derved understøtte den nødvendige tillid til, at den dømmende magt udøves
alene på grundlag af loven.”
Dommerforeningen er således helt enig i, at dommere ved deres fremtræden
i retten bør sikre, at retten fremstår uafhængig, værdig, neutral og upartisk.
Dommerforeningen finder det imidlertid beklageligt, at der gribes til
lovgivning herom. Der henvises i den forbindelse til vedlagte artikel fra maj
i år af foreningens formand og næstformand.
Det er i denne artikel nævnt, at byretsdommerne på Dommerforeningens
årsmøde i november 2007 ved en afstemning med stort flertal forkastede et
forslag om, at byretsdommere fremover skulle bære kapper. På den
baggrund kan Dommerforeningens bestyrelse ikke støtte et lovforslag
herom eller gå ind i en frivillig ordning derom.
Hvis der ikke desto mindre indføres et lovforbud mod visse former for
beklædning, anbefaler Dommerforeningens bestyrelse, at et sådant forbud
ikke går i detaljer vedrørende påklædning, men begrænses til et krav om en
fremtræden, der er i overensstemmelse med de generelle krav om
uafhængighed, upartiskhed, værdighed og neutralitet.
Den debat, der har fundet sted, om hovedbeklædning, hårpragt og
skægvækst, har ikke noget at gøre med, hvordan virkeligheden ser ud i
danske retssale. Dommerforeningens bestyrelse ville, hvis vi inden
regeringens beslutning var blevet spurgt om vores mening om et forslag
med en udtrykkelig stillingtagen til, om en dommer kan bære tørklæde,
turban eller lignende hovedbeklædning af religiøse eller kulturelle grunde,
have udtalt, at vi ville anse en sådan lovgivning for beklagelig og samtidig –
hvis der virkelig blev lovgivet – have anbefalet, at en lovgivning om
dommeres fremtræden i retten ikke gik i detaljer vedrørende påklædning,
men holdt sig til de generelle krav om uafhængighed, upartiskhed,
værdighed og neutralitet.
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Debatten viser, at der ikke er grænser for, hvilke spørgsmål der kan stilles til
tilladeligheden af denne eller hin nærmere beskrevne fremtræden. Hvis der
derfor skal lovgives, bør denne lovgivning udformes i generelle vendinger,
som reflekterer de nævnte fundamentale værdier, og overlader detaljer og
eksempler til et lovforslags bemærkninger og dommernes optræden til hver
en tid i overensstemmelse med de nævnte krav til upartiskhed og neutralitet.
Hvis der uanset det foran anførte ved lov gives påbud om, at dommere skal
bære kapper i retten, mener Dommerforeningens bestyrelse, at et sådant
påbud bør begrænses til at angå hovedforhandlinger i visse straffesager.
Der er ikke noget behov for lovgivning om, at dommerne i Højesteret og
landsretterne skal bære kapper – det gør de allerede.
Dommerforeningen kan som nævnt ikke støtte et lovkrav om, at dommere
skal bære kapper. Indføres der ikke desto mindre et sådant lovkrav, bør det
efter Dommerforeningens opfattelse gives et præcist og afgrænset
anvendelsesområde, således at det i øvrigt overlades til dommerne selv, om
der i videre omfang bør bæres kappe. Byretsdommere foretager mange
forskellige retshandlinger, og en lovgivning, som foreskriver anvendelse af
kappe, bør begrænses til hovedforhandling i nævninge- og
domsmandssager.
En eventuel lovgivning om dommeres påklædning i retten bør udtrykkeligt
fastslå, at tilsidesættelse af krav hertil er uden betydning for gyldighed og
virkning af foretagne retshandlinger.
For at undgå diskussion og tvist om konsekvensen af en eventuel fravigelse
af lovfastsatte påklædningskrav bør det i tilknytning til sådanne udtrykkeligt
angives, at deres tilsidesættelse er uden betydning for gyldighed og virkning
af de foretagne retshandlinger.”
HØRINGSSAGER

Justitsministeriet anmodede i februar 2008 Dommerforeningen om en
udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven,
retsplejeloven og våbenloven (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige
skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder).
I den anledning svarede foreningen, at man ikke havde bemærkninger til
selve de foreslåede lovændringer, der er af politisk karakter.
Dommerforeningen fandt imidlertid anledning til på ny at bemærke, at det
anførte i bemærkningerne til lovforslaget om forventede, konkrete straffe i
første og andengangstilfælde samt bemærkningernes detaljerede
beskrivelser af, hvilke hensyn der under de enkelte forbrydelser peger i
retning af enten skærpelse eller formildelse af straffen, rammer centralt ned
i den funktion, der efter Grundloven er tillagt domstolene.
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Endelig gjorde foreningen opmærksom på, at målsætningen om en
behandlingstid også i disse sager på 37 dage ved domstolene med de
nuværende ressourcemæssige forhold ved byretterne desværre generelt er
illusorisk.

Dommerforeningen har endvidere afgivet høringssvar i følgende sager:

Forslag til lov om sikkerhed ved bestemte sportsarrangementer.
Betænkning om dansk straffemyndighed (betænkning nr. 1488/2007).
Udkast til forslag til lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.
Udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (forsøgsordning med
lydoptagelse af forklaringer i straffesager).
Strafferetsplejeudvalgets betænkning om begrænsning af langvarige
sigtelser og varetægtsfængslinger (betænkning nr. 1492/2007).
Strafferetsplejeudvalgets betænkning om retshåndhævelsesarrest i
sædelighedssager (betænkning nr. 1496/2008).
Udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (justering af
dommernormeringen ved byretterne).
Forslag til lov om ændring af forskellige love på Økonomi- og
Erhvervsministeriets område (undtagelse fra indførelse af visse forskrifter
og tekniske specifikationer i Lovtidende og om gennemførelse af
Transparensdirektivet)

Høringer, der har givet anledning til bemærkninger, kan ses på foreningens
hjemmeside, www.dommerforeningen.dk.

ARBEJDE I UDVALG M.V.

Retsplejerådet
Retsplejerådet har i indeværende år navnlig været beskæftiget med, om der
bør udarbejdes nye regler om foreløbige forbud m.v. samt i givet fald at
fremkomme med forslag hertil. Endvidere er rådet ved at gennemgå reglerne
for behandling af borgerlige krav under straffesager (adhæsionsprocessen)
og herunder det såkaldte ”ensretningsprincip”. Der er ikke afgivet
betænkninger i beretningsåret.
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Strafferetsplejeudvalget
Strafferetsplejeudvalget har i 2007-2008 afgivet betænkning om
begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængsling og betænkning
om retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager.
Udvalget arbejder nu med et kommissorium om protokollering i
straffesager. Udvalget skal foretage en generel gennemgang af
retsplejelovens regler om protokollering i straffesager og skal på baggrund
af gennemgangen overveje spørgsmålet om en modernisering af reglerne om
protokollering i straffesager ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel og
under hensyntagen til de teknologiske muligheder. Det er fremhævet i
kommissoriet, at der ikke i den forbindelse er taget stilling til spørgsmålet
om eventuelt at anskaffe nyt teknologisk udstyr til domstolene.
I forlængelse af den redegørelse om protokollering i straffesager, som en
arbejdsgruppe under Domstolsstyrelsen afgav i marts 2006, er der efter
Strafferetsplejeudvalgets anbefaling tilvejebragt lovhjemmel til som led i en
forsøgsordning med lydoptagelse af forklaringer i straffesager at fravige
retsplejelovens regler om gengivelse af forklaringerne i retsbøgerne. De
muligheder for forsøg med lydoptagelse af forklaringer i straffesager, der er
beskrevet i lov nr. 67 af 11. februar 2008, vil blive afprøvet ved 6
forsøgsembeder. Københavns Byret, Retten på Bornholm og Retten i Århus
deltager i forsøg med lydoptagelse af selve forklaringerne (såkaldt
rumoptagelse), idet der ved disse retter i forvejen i en retssal pr. embede er
installeret videokonferenceudstyr, der kan anvendes til formålet. Til disse
retter samt til Retten i Roskilde, Retten i Helsingør og Retten på
Frederiksberg er der indkøbt digitale diktafoner til brug for forsøget med
lydoptagelse af rettens gengivelse af forklaringer uden efterfølgende
renskrivning af diktatet. Forsøgene forventes påbegyndt umiddelbart efter
sommerferien.
Strafferetsplejeudvalget har drøftet, hvorledes forsøgene skal evalueres. Der
vil blive indsamlet data via spørgeskemaer, og der vil også blive foretaget
interview af nogle af deltagerne i forsøget.
Udvalget kan naturligvis ikke afslutte sit arbejde med kommissoriet om
protokollering af straffesager, før forsøget er evalueret.

Bibeskæftigelsesnævnet
Bibeskæftigelsesnævnet har været i funktion siden den 1. januar 2007.
Nævnet vil fremover udsende årsberetninger – første gang for 2008 – med
bl.a. oversigt over nævnets praksis.
En redegørelse om nævnets første år, herunder de sager, der er afgjort i
2007, kan ses på nævnets hjemmeside,
www.domstol.dk/bibeskaeftigelsesnaevnet.
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Arbejdsgrupperne under Visionsudvalget
Visionsudvalget færdiggjorde sit arbejde i efteråret 2007. Afslutningen var
et flot gennemført arrangement på Axelborg i oktober 2007, hvor en lang
række dommerkolleger samt personer ”udefra” bidrog med mange
interessante og tankevækkende forslag til, hvordan Danmarks Domstole kan
blive en endnu mere kvalitetsorienteret, effektiv og personalevenlig
arbejdsplads.
I løbet af foråret 2008 har en række arbejdsgrupper nedsat af
Domstolsstyrelsen arbejdet videre med de mange ideer.
Arbejdsgrupperne har behandlet følgende emner:
•

Rekruttering

•

Grunduddannelsen

•

Forløbet efter grunduddannelsen

•

Landsretskonstitutioner og advokatkonstitutioner

•

Evaluering, herunder eventuelt byretskonstitution

•

Forløbet efter dommerudnævnelsen, herunder dommeruddannelse

•

Deltidsdommere

Arbejdsgruppernes rapporter kan af læsere, som har adgang til domstolenes
intranet, ses på:
http://intranet.kmd.ret.dk/C10/C12/C13/Visionsudvalget/default.aspx.
Arbejdsgruppernes forslag vil nu indgå i Domstolsstyrelsens videre
overvejelser.

Kompetenceudvalget
I årets løb har der fortsat været fokus på ledelse og opfølgning af strukturog indholdsreformerne. Det forventes, at der efterhånden bliver mere tid til
tiltag, der skal styrke bl.a. dommernes faglige udvikling. Set i lyset af
resultaterne fra Visionskonferencen og de efterfølgende arbejdsgrupper mv.
har Kompetenceudvalget påbegyndt arbejdet med at udarbejde forslag til en
ny kompetenceudviklingsstrategi. Formålet hermed er bl.a. at sikre en
professionalisering af uddannelsestiltagene.
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Kontaktudvalg med Advokatrådet m.v.

På mødet i foråret 2008 med Advokatrådet drøftedes blandt andet ændringer
i Advokatsamfundet, herunder afgrænsningen mellem Advokatrådet og
Danske Advokater. Endvidere blev praksis vedr. henvisning af sager til
landsretterne, småsagsprocessen, administrationen af reglerne om offentlig
retshjælp samt advokaternes syn på betjeningen ved domstolene drøftet.
Dommerforeningens formand og næstformand har i foråret 2008 haft møde
med den nystiftede forening ”Danske Advokater”.

Domstolenes Kontaktudvalg
Medlemmer af bestyrelsen har i det forløbne år holdt flere møder med de
øvrige personaleorganisationer inden for domstolene, hvorunder man særlig
har drøftet de personalemæssige problemer, som domstolsreformen har
givet anledning til, ligesom der med Dommerfuldmægtigforeningen har
været afholdt flere møder navnlig om lønspørgsmål.

Domstolenes Samarbejdsforum
Domstolenes Samarbejdsforum består af repræsentanter for domstolene
samt Advokatrådet, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Retslægerådet,
Kriminalforsorgen, Arbejdsskadestyrelsen, Familiestyrelsen, Civilstyrelsen
og Kommunernes Landsforening.
I det forløbne år har der været afholdt to møder, hvor man bl.a. har drøftet
forelæggelse af sager for Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet,
bødesagers behandling, samarbejdet på det familieretlige område,
håndtering af § 808-undersøgelser samt håndtering af særlige voldssager og
voldtægtssager.

Tekstudvalget
Tekstudvalget har igen haft et travlt år med månedlige møder. Den nye
forældreansvarslov og reglerne om både gruppesøgsmål og retsmægling har
krævet nye tekster i civilsystemet, mens de nye regler om behandling af
nævningesager i byretterne har krævet nye tekster i tekstdatabasen.
Tekstudvalget har haft stor hjælp af arbejdsgrupper med repræsentanter fra
retterne, som har lavet arbejdsbeskrivelser og forslag til tekster.
Der er både i arbejdsgrupperne og i Tekstudvalget gjort et stort arbejde for
at få bedst mulige tekster, og udvalget tilstræber, at teksterne i hvert fald fra
tekstudvalgets side er klar, så de kan implementeres i tilknytning til de nye
reglers ikrafttræden. Tekstudvalget har også meget kvalificeret
sekretariatsbistand fra styrelsen. Uanset at alle gode kræfter sættes ind,
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lykkes det ikke altid at få de nye tekster opdateret i systemerne rettidigt, og
det viser sig også ofte, at teksterne senere skal justeres. Udvalget er her
meget afhængig af tilbagemeldinger fra brugerne.
I efteråret 2008 vil Tekstudvalget igen tage fat på arbejdet med en revision
af straffeteksterne.

ANDRE FAGLIGE SPØRGSMÅL

Retsmægling
Pr. 1. april 2008 blev der indført en permanent, landsdækkende ordning med
retsmægling ved de danske domstole. Retsmægleren skal bistå parterne med
selv at nå frem til en løsning på en tvist, som parterne har rådighed over.
Som retsmægler kan udpeges en dommer eller fuldmægtig ved det enkelte
embede eller en advokat antaget af Domstolsstyrelsen til at fungere som
retsmægler i den pågældende landsretskreds.
Retsmægleren træffer ingen afgørelse i sagen, og det er frivilligt for sagens
parter at deltage. Oplysninger, der fremkommer under en retsmægling, er
fortrolige, medmindre parterne aftaler andet. En retsmægling afsluttes, hvis
parterne når frem til en aftalt løsning på tvisten, en af parterne anmoder om
det, eller hvis retsmægleren bestemmer det. Hvis retsmægling ikke afsluttes
med forlig, overgives sagen på ny til forberedelsen, hvor sagen vil blive
hovedforhandlet på sædvanlig vis. Hver part bærer egne omkostninger i
forbindelse med en retsmægling, medmindre parterne aftaler andet.

Dommerforeningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside findes på Internettet under
www.dommerforeningen.dk. Medlemmer opfordres til at foretage medlemslogin ved indtastning af adgangsord. Det aktuelle adgangsord kan oplyses til
medlemmer ved henvendelse til hjemmesidens redaktør, Linda Lauritsen,
Retten i Roskilde, eller til et andet bestyrelsesmedlem.
Stoffet er opdelt i følgende kategorier: Medlemsinformation, dagsordener,
information fra bestyrelsen, information, udvalg, årsberetning, høringssvar,
bestyrelsen, kontakt og links. En anden indgangsmulighed til stoffet er at
benytte menuen "nyeste sider". Herved vises en liste over de sider, der er
udgivet inden for de seneste 60 dage.
Under medlemsinformation og information fra bestyrelsen findes blandt
andet opslag om studieture, kurser samt opslag og tildeling af hverv. Punktet
dagsordener opdateres løbende med dagsordener for bestyrelsens møder.
Bestyrelsen gør referaterne af sine møder tilgængelige under punktet
information fra bestyrelsen.
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En søgefunktion bevirker, at de besøgende på hjemmesiden kan fritekstsøge
i al informationen, uafhængigt af hvilken kategori eller status denne har. Når
en søgning giver mere end én side som resultat, vises siderne i faldende
datoorden.
Hjemmesiden kan også læses uden login og adgangsord. Dette er tænkt til
offentlighedens brug, og der tilbydes omtrent samme muligheder som for
medlemmer, men kun omfattende de dele, som redaktøren har markeret for
offentlig adgang, hvilket pt. er mindre end en tredjedel af det samlede
indhold. Sider under medlemsinformation, dagsordener og information fra
bestyrelsen tilbydes ikke til offentlighedens brug.
I beretningsåret blev hjemmesidens indhold øget ad 29 gange under
tilføjelse af 67 sider, hvoraf 25 blev markeret for offentlig adgang. Der er nu
375 sider i alt.
Domænenavnet dommerforeningen.dk var oprindeligt registreret af
Basketballdommer Foreningen, men navnet blev uretmæssigt overtaget af
nogle udlændinge. Basketballdommer Foreningen ønskede ikke at forfølge
sagen, idet man havde skiftet til et andet domænenavn. Den Danske
Dommerforening klagede herefter over udlændingenes brug af
domænenavnet dommerforeningen.dk og fik medhold. Som følge heraf
overtog vi domænenavnet, og hjemmesiden kan derfor nu kaldes frem både
under dommerforening.dk og under dommerforeningen.dk.

RELATIONER TIL UDLANDET

Den Danske Dommerforening er medlem af Den Internationale
Dommerunion, International Association of Judges (IAJ) og Den
Europæiske Dommerunion, European Association of Judges (EAJ).
Den Internationale Dommerunion, IAJ, holdt møde i september 2007 i
Trondheim. Den Norske Dommerforening var vært og havde skabt en
fremragende ramme om mødet. 6 medlemmer af Dommerforeningens
bestyrelse deltog i mødet, hvor følgende hovedspørgsmål blev drøftet:
”access to justice”, ”sanctions for parties’ inactivity in civil litigation”, ”the
young offender in the criminal justice system” samt ”rights of workers in
case of insolvency”, ligesom der blev drøftet generelle spørgsmål om
dommernes forhold i flere af medlemslandene.
Den Europæiske Dommerunion, EAJ, holdt i foråret 2008 møde i Turku,
Finland, hvori foreningens formand og næstformand deltog. På mødet blev
bl.a. drøftet de stadig flere angreb på dommeres uafhængighed, som aktuelt
finder sted i Polen, Slovenien og Frankrig.
Resolutionerne herom kan ses på IAJ’s hjemmeside, www.iaj-uim.org.
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SEND (Samarbejdsorganet for Efteruddannelse af Nordens Dommere)
tilstræber hvert år at afholde to seminarer. 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 i de nordiske lande. Sædvanligvis deltager 10 dommere fra hvert af de
nordiske lande. Danske byretsdommere udpeges efter ansøgning af
Dommerforeningens bestyrelse.
Der blev i beretningsåret afholdt et SEND-seminar i København fra den 10.
til den 12. september 2007 for de overordnede retter under overskriften:
”Landsretterne som pejlemærke” samt et SEND-seminar i Stockholm fra
den 14. til den 16. maj 2008 for domstolschefer om ledelsesspørgsmål.

Medlemmernes deltagelse i de nævnte og andre seminarer mv. fremgår af
den nedennævnte oversigt.
Fra den 10. til den 12. september 2007 deltog følgende i et SEND-seminar i
København om ”Landsretterne som pejlemærke”: Henrik Bitsch, Bent
Carlsen, Bjarne Christensen, Lis Frost, Svend Bjerg Hansen, Ulrik Jensen,
Inge Neergaard Jessen, Marie S. Mikkelsen og Gitte Rubæk Pedersen.
Fra den 23. til den 27. september 2007 deltog Jørgen Lougart, Børge Dahl,
Ulrik Jensen, Linda Lauritsen, Kirsten Mathiesen og Mikael Sjöberg i Den
Internationale Dommerunions møde i Trondheim.
Fra den 21.-23. november 2007 afholdt Europarådets rådgivende
dommerkomité, CCJE, plenarmøde i Strasbourg. Som medlem for Danmark
deltog Børge Dahl. Komiteen vedtog Opinion No. 10 on the Council for the
Judicary at the service of society, som kan ses på CCJE's hjemmeside,
www.coe.int/ccje. Om arbejdet i CCJE henvises i øvrigt til en artikel af
Børge Dahl i Danmarks Domstole nr. 39, december 2007.
Fra den 6. til den 9. maj 2008 var bestyrelsen på studietur i Holland med
henblik på undersøgelse af de hollandske erfaringer med
pressekontaktdommere og kvalitetssikring i domstolene. Der blev blandt
andet blev aflagt besøg i byretten i Amsterdam, det hollandske
advokatsamfund og i den hollandske domstolsstyrelse, ligesom der blev
aflagt besøg i Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag.
Fra den 14. til den 16. maj 2008 deltog følgende i et SEND-seminar i
Stockholm om ledelsesspørgsmål: Helle Bertung, Bent Carlsen, Bjarne
Christensen, Bjarne Bjørnskov Jensen, Niels Otto Jensen, Vagn Kastbjerg,
Linda Lauritsen, Henrik Engell Rhoed, Bodil Ruberg og Flemming
Schønnemann.
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MEDLEMMER AF UDVALG M.V.
pr. 1. august 2008

Medlemmer af eksterne udvalg m.v.

Bibeskæftigelse
Torben Melchior er formand for og Bent Carlsen, Bjarne Christensen,
Henrik Linde og Jørgen Lougart er medlemmer af Bibeskæftigelsesnævnet.
Børnebortførelser
Marianne Lund Larsen er kontaktdommer vedrørende Haagerkonventionen
om de civilretlige virkninger af børnebortførelser.
Børnerådet
Birgitte Holmberg Pedersen er næstformand for Børnerådet.
Civile spørgsmål i EU
Mikael Sjöberg 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.
Digital signatur
Michael Elmer er formand for og Ove Dam er medlem af Justitsministeriets
udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v.
DJØF, Offentlige Chefer
Tine Vuust er næstformand i Foreningen af Offentlige Chefer i DJØF og er i
forbindelse hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF.
Dommerudnævnelsesrådet
Lene Pagter Kristensen er formand for og Peter Lilholt er næstformand for
og Flemming Schønnemann er medlem af Dommerudnævnelsesrådet.
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
Niels Grubbe er formand for, Niels Waage er næstformand for og Christian
Bache, Tuk Bagger og Jens Rosenløv er medlemmer af Domstolsstyrelsens
bestyrelse.
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Dødsboskifteregler
Kirsten Mathiesen er formand for en arbejdsgruppe om revision af
dødsboskiftereglerne under Justitsministeriets Ægtefælleskifteudvalg.
Efterretningstjenester
Hugo Wendler Pedersen er formand for og Jens Peter Christensen er
medlem af Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets
Efterretningstjenester.
Europæiske dommere
Børge Dahl er medlem af Europarådets rådgivende komite af europæiske
dommere (CCJE, Consultative Council of European Judges).
Farumsagen
John Mosegaard er formand for undersøgelseskommissionen vedrørende
Farumsagen.
Forskningspolitisk udvalg
Lis Sejr er medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg.
Forsorgsselskab
Linda Lauritsen er medlem af repræsentantskabet for Dansk
Forsorgsselskab.
Genopdragelsesrejser
Mikael Sjöberg er medlem af en arbejdsgruppe under Integrationsministeriet
om kriminalisering af genopdragelsesrejser.
International Strafferet og EU-ret
Mikael Sjöberg er Dommerforeningens kontaktperson til Dansk Forening
for International Strafferet og EU-ret.
Klager over politiet
Svend Bjerg Hansen er formand for og Steen Friis Nielsen er medlem af
udvalget vedrørende klager over politiet.
Klageretten
Poul Sørensen er formand for og Mogens Kroman samt Hans Ulrik Bruhn er
medlemmer af Den særlige Klageret. Lene Pagter Kristensen og Jytte
Scharling fungerer som suppleanter for formanden, Dorte Jensen og Henrik
Estrup fungerer som suppleanter for Mogens Kroman, mens Bo Mohr
Mersing og Peter Damm fungerer som suppleanter for Hans Ulrik Bruhn.
Konkurrenceregler
Michael Elmer er medlem af EF-specialudvalg vedrørende
konkurrenceregler.
Konkursrådet
Torben Kuld Hansen er medlem af Konkursrådet.
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Kriminalpræventive Råd
Dorte Jensen er medlem af Det Kriminalpræventive Råd.
Offentlighedslov
Poul Dahl Jensen er medlem af kommissionen vedrørende en ny samlet
offentlighedslov.
Politiets Efterretningstjeneste
Leif Aamand er formand for undersøgelseskommissionen vedrørende PET.
Politimæssigt og retligt samarbejde
Mikael Sjöberg er medlem af Justitsministeriets specialudvalg for
politimæssigt og retligt samarbejde.
Procesbevillingsnævnet
I Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser er Marianne
Højgaard Pedersen formand, og Marie S. Mikkelsen og Søren Hafstrøm er
medlemmer, og Niels Grubbe, Arne Brandt og Steen Friis Nielsen er
suppleanter.
I Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces er Elisabeth Mejnertz
formand, og Charlotte Elmquist er medlem, og Henrik Bloch Andersen og
Poul Erik Nielsen er suppleanter.
Produktansvar
Gitte Rubæk Pedersen er medlem af Justitsministeriets udvalg om køberetlig
regulering af produktansvar.
Retsplejerådet
Bjarne Christensen er formand for og Michael Kistrup, Henrik Linde og
Olaf Tingleff er medlemmer af Retsplejerådet.
SEND-bestyrelsen
Bent Carlsen er formand for og Linda Lauritsen er medlem af SENDbestyrelsen.
Seksualkriminelle
Hans Esdahl er medlem af en følgegruppe vedrørende behandling af
seksualkriminelle.
Straffelovrådet
Jacques Hermann er formand for og Poul Dahl Jensen er medlem af
Straffelovrådet.
Strafferetsplejeudvalget
Christian Bache er formand for og Dorte Jensen er medlem af
Strafferetsplejeudvalget.
Sølovsudvalget
Mette Christensen er formand for Sølovsudvalget.
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Tvangsfuldbyrdelse
Poul Holm er formand for og Marianne Lund Larsen er medlem af en
arbejdsgruppe under Retsplejerådet om tvangsfuldbyrdelse.
Udvisning
Tine Vuust er medlem af en arbejdsgruppe under Integrationsministeriet
vedrørende administrativ udvisning.
Ungdomskriminalitet
Linda Lauritsen er medlem af Justitsministeriets kommission vedrørende
ungdomskriminalitet.
UNIDROIT
Michael Elmer er medlem af Governing Council for UNIDROIT i Rom.
Voldgiftsinstituttet
Søren Axelsen er medlem af bestyrelsen for Det Danske Voldgiftsinstitut.
Ægtefælleskifteudvalget
Marianne Højgaard Pedersen er formand for og Kirsten Mathiesen er
medlem af Justitsministeriets Ægtefælleskifteudvalg.

Kontaktudvalg

Advokatrådet
Jørgen Lougart, Mikael Sjöberg, Olaf Tingleff og Tine Vuust er medlemmer
af kontaktudvalget med Advokatrådet.
Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer
Jørgen Lougart og Linda Lauritsen er medlemmer af kontaktudvalget med
Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer.
Politidirektørforeningen
Jørgen Lougart og Dorte Jensen er medlemmer af kontaktudvalget med
Politidirektørforeningen.

Udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Domstolsstyrelsen
Budgetudvalget
Jørgen Lougart og Bjarne Christensen er medlemmer af Budgetudvalget.
Elevudvalget
Linda Lauritsen er medlem af Elevudvalget.
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Forfremmelsesnævnet
Linda Lauritsen er medlem af Forfremmelsesnævnet for Kontorpersonale
ved Domstolene.
Hovedsamarbejdsudvalget
Jørgen Lougart, Søren Axelsen, Bent Carlsen og Bjarne Christensen er
medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene.
IT-udvalget
Jørgen Lougart og Alex Elisiussen er medlemmer af Domstolenes ITudvalg.
Kompetenceudvalget
Ole Dybdahl, Hardy Brunsgaard Pedersen og Olaf Tingleff er medlemmer
af Kompetenceudvalget.
Personalepolitisk Udvalg
Linda Lauritsen er medlem af Personalepolitisk Udvalg.
Samarbejdsforum
I Domstolenes Samarbejdsforum er Jørgen Lougart, Bent Carlsen, Bjarne
Christensen, Alex Elisiussen og Margit Laub medlemmer. I en
arbejdsgruppe på det familieretlige område deltager Lene Hjerrild. I en
arbejdsgruppe om bødesager deltager Marianne Peschke-Køedt. I en
arbejdsgruppe om forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet
deltager Svend Bjerg Hansen og Merete Engholm. I en arbejdsgruppe om
håndtering af personundersøgelser deltager Bertil Frosell.
Sikkerhedsudvalg
Hans Ulrik Bruhn er medlem af Domstolenes Sikkerhedsudvalg.
Skiftesager
Kirsten Mathiesen er medlem af en arbejdsgruppe om arbejdsbeskrivelse og
statistik i skiftesager.
Statistik
Tuk Bagger, Hans Esdahl og Henrik Lind Jensen er medlemmer af en
arbejdsgruppe vedrørende statistik på civil- og straffesagsområdet.
Tekstudvalget
Christina Breinstrup er medlem af Tekstudvalget.

Interne udvalg m.v.

Hjemmeside
Linda Lauritsen redigerer Dommerforeningens hjemmeside.
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Informationsudvalg
Karsten Bo Knudsen, Karen Foldager og Kirsten Mathiesen (formand)
udgør Dommerforeningens Informationsudvalg.
Lønudvalg
Jørgen Lougart, Børge Dahl, Mikael Sjöberg, Olaf Tingleff og Tine Vuust
udgør Dommerforeningens lønudvalg.
Årsberetning
Linda Lauritsen redigerer Dommerforeningens årsberetning.
Årsmøde
Årsmødeudvalget består af Mikael Sjöberg og Tine Vuust.

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.
Desværre er enkelte af fagudvalgene ikke særlig velfungerende, og
bestyrelsen opfordrer derfor alle interesserede kolleger til at melde sig til
formanden for det fagudvalg, som man er interesseret i at indtræde i.
Høringsfrister er ofte urimeligt korte, og man bør derfor 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.

Administrative forhold
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde (formand)
Flemming Schønnemann
Bertil Vollmond
Arveret og dødsboskifteret
Kirsten Mathiesen, Retten i Odense (formand)
Eva Staal
Ingrid Thorsboe
Civilproces
Lene Hjerrild, Retten i Randers (formand)
Poul Holm
EU og menneskerettigheder
Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)
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Michael Elmer
Katja Høegh
Jon Kjølbro
Fogedret
Olaf Tingleff, Retten i Hillerød (formand)
Ejler Bruun
Marianne Lund Larsen
Margrethe Nissen
Formueret
Dorte Jensen, Vestre Landsret (formand)
Oliver Talevski
Bodil Wiingaard
Dorthe Wiisbye
Færdselslovgivningen
Mogens Pedersen, Retten i Hjørring (formand)
Sanne Bager
Peter Lilholt
Informationsteknologi, IT
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde (formand)
Konkurs- og anden insolvensret
Kirsten Mathiesen, Retten i Odense (formand)
Torben Kuld Hansen
Hanne Kildal
Person- og familieret
Lene Hjerrild, Retten i Randers (formand)
Peter Brund
Lis Frost
Retsmægling
Kirsten Mathiesen, Retten i Odense (formand)
Sanne Bager
Tuk Bagger
Svend Bjerg Hansen
Straffeproces
Mogens Pedersen, Retten i Hjørring (formand)
Ingrid Drengsgaard
Strafferet
Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)
Lene Sadolin-Holst
Elisabeth Mejnertz
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Tinglysning
Kirsten Mathiesen, Retten i Odense (formand)
Lilian Hindborg
Eva Staal
Udlændingespørgsmål
Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)
Henrik Bloch Andersen
Kurt Rasmussen

PERSONALIA

Nyudnævnelser
Retsassessor Malene Urup til dommer ved Retten i Aalborg fra den 1.
oktober 2007.
Retsassessor Tina van Steen Pedersen til dommer ved Retten i Randers fra
den 1. oktober 2007.
Retsassessor Anne Rode til dommer ved Retten i Horsens fra den 1. oktober
2007.
Dommerfuldmægtig Leon Fredgaard til dommer ved Retten i Sønderborg
fra den 1. oktober 2007.
Retsassessor Tina Charlotte Gunhild Gehlert Schmidt til dommer ved Retten
i Kolding fra den 1. oktober 2007.
Dommerfuldmægtig Charlotte Saltoft Thorlaksen til dommer ved Retten i
Nykøbing Falster fra den 1. oktober 2007.
Dommerfuldmægtig Anders Martin Jensen til dommer ved Retten i Næstved
fra den 1. oktober 2007.
Dommerfuldmægtig Karen Hald til dommer ved Retten i Lyngby fra den 1.
oktober 2007.
Sekretariatschef Ida Elisabeth Skouvig til landsdommer i Vestre Landsret
fra den 1. november 2007.
Retsassessor Helle Korsgaard Lund-Andersen til dommer ved Retten i
Viborg fra den 1. december 2007.
Advokat Anne-Vibeke Dolleris Nielsen til dommer ved Retten i Randers fra
den 1. januar 2008.
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Chefkonsulent Anni Højmark til dommer ved Retten i Næstved fra den 1.
januar 2008.
Dommerfuldmægtig Helle Charlotte Hjelm Poulsen til dommer ved Retten i
Roskilde fra den 1. januar 2008.
Retsassessor Ole Høyer til dommer ved Retten i Aalborg fra den 1. januar
2008.
Direktør Christian Lundblad til byretspræsident ved Retten i Aalborg fra
den 1. januar 2008.
Retsassessor Michael Lynge Jensen til dommer ved Retten i Århus fra den
1. februar 2008.
Retsassessor Kristin Bergh til dommer ved Retten i Sønderborg fra den 1.
januar 2008.
Retsassessor Mette Langborg Christiansen til dommer ved Retten i
Svendborg fra den 1. april 2008.
Chefkonsulent Anne Horstmann til dommer ved Retten i Glostrup fra den 1.
april 2008.
Retsassessor Alex Nymark til dommer ved Retten i Odense fra den 1. april
2008.
Dommerfuldmægtig Thomas Faarup til dommer ved Retten i Nykøbing
Falster fra den 1. juli 2008.
Dommerfuldmægtig Lone Dahl Frandsen til dommer ved Retten i Hillerød
fra den 1. juli 2008.
Retsassessor Henrik Philip Basse Fønss Gjørup til dommer ved Retten i
Horsens fra den 1. juli 2008.
Retsassessor Hans-Jørgen Nymark Beck til landsdommer i Vestre Landsret
fra den 1. juli 2008.
Advokat Søren Holm Seerup til dommer ved Retten i Lyngby fra den 1.
oktober 2008.
Retsassessor Britt Falster Klitgaard til dommer ved Retten i Lyngby fra den
1. oktober 2008.

Side 25 af 35

Ændrede udnævnelser
Dommer Hans Ulrik Bruhn, Retten i Randers, til dommer ved Retten i
Århus fra den 1. oktober 2007.
Dommer Thomas Jønler, Retten i Viborg, til landsdommer i Vestre Landsret
fra den 1. oktober 2007.
Dommer Bjørn Graae, Retten i Århus, til dommer ved Retten i Holstebro fra
den 1. november 2007.
Dommer Margrethe Nissen, kst. dommer ved Retten i Hillerød, til dommer
ved Retten i Hillerød fra den 1. januar 2008.
Landsdommer Lars Lindcrone Petersen, Østre Landsret, orlov fra den 1.
januar 2008.
Dommer Kirsten Ebbe Mathiesen, Retten i Svendborg, til dommer ved
Retten i Odense fra den 1. januar 2008.
Dommer Henrik Bjørnager Nielsen, dommer ved Retten i Hjørring, til
landsdommer i Vestre Landsret fra den 1. februar 2008.
Dommer Jeanette Thørholm Andersen, Retten i Aalborg, til dommer ved
Retten i Hjørring fra den 1. maj 2008.
Sorenskriver Niels Toft-Vandborg, Retten på Færøerne, til dommer ved
Retten i Aalborg fra den 1. september 2008.

Afgåede
Birgit Skriver, Lyngby
Ina Steincke, Østre Landsret
Fritse Sidenius Hove, Vestre Landsret
Jørn Stig Andersen, Glostrup
Ove Dam, Næstved
Preben Aavad Bagger, Kolding
Eigil Steen Brøns, Horsens
Claus Hørning Rasmussen, Kolding
Karsten Juul-Dam, Hjørring
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Ida Heide-Jørgensen, Aalborg
Birgit Merethe Karlsen, Horsens
Oluf Iversen, Aalborg
Carsten Rasmussen, Nykøbing Falster
Ulla From Petersen, Kolding
Ruth Aue, Holstebro
Claus Kejser, Sønderborg
Peter Deuleran, Vestre Landsret
Torben Kildemoes, Odense
Peter Garde, Hillerød
Bjarne Habersaat, Horsens
Jette Krog, Hillerød
Hans Christian Brix Poulsen, Lyngby
Karen Marie Greve, Lyngby (ultimo september)
Knud Aksel Knudsen, Østre Landsret (ultimo august)

Døde
Kurt Haulrig
Henning Funch Jensen
Hans-Otto Vollmond
Poul Rasmussen
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MEDLEMSTAL
Medlemmer den 1. august 2008
Højesteret .....................................................................19
Østre Landsret..............................................................64
Vestre Landsret ............................................................40
Sø- og Handelsretten......................................................5
Københavns Byret........................................................43
Byretterne uden for København.................................198
Færøerne ........................................................................1
Grønland ........................................................................1
EF-Domstolen................................................................2
Menneskerettighedsdomstolen.......................................1
Fungerende medlemmer i alt ..................................374
Afgåede dommere......................................................167
Samlet medlemstal...................................................................... 541
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ÅRSREGNSKAB 2007/2008
2007/2008

2006/2007

Indtægter:
Kontingenter
Renter
Tilskud
Indtægter i alt

215.000,00
20.009,98
102.000,00
337.009,98

201.600,00
17.195,91
102.000,00
320.795,91

Udgifter:
Årsmøde
Bestyrelse
Årsberetning
Dommerunion m.m.
Kontorhold m.m.
Internet/hjemmeside
Udgifter i alt

270.631,80
89.190,82
25.375,00
29.166,06
8.688,20
6.990,07
430.041,95

209.542,15
74.982,66
28.640,00
13.328,08
11.634,43
8.688,50
346.815,82

Ej realiseret kurstab
på obligationer

1.088,82

3.619,61

- 94.120,79

- 29.639,52

Årets resultat:

Formueopgørelse pr. 31. juli 2008:
Checkkonto
Obligationer (kursværdi)
Samlede aktiver

536.408,65
289.568,57
825.977,22

Samlede passiver

0,00

Kapitalforklaring:
Beholdning 31. juli 2007:
Årets resultat

920.098,01
- 94.120,79
825.977,22

København, den 13. august 2008
Tine Vuust
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Jeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med
bogføringen med tilhørende bilag.
Beholdningernes tilstedeværelse er dokumenteret gennem forevisning af
kontoudskrifter og depotudskrifter.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

København, den 14. september 2008
Hanne Fog-Petersen

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS UNDERSTØTTELSESFOND

Fondens vedtægter er optaget i årsberetningen for 1995-96 og på
foreningens hjemmeside, hvortil der henvises.
Efter vedtægternes § 3 er fondens formål:
”…. at yde hjælp til afdøde medlemmers ægtefæller og børn.
Fonden kan endvidere yde hjælp til medlemmer af foreningen, herunder
afgåede dommere. Det er i alle tilfælde en forudsætning for støtte, at den
pågældendes forhold er således, at der efter bestyrelsens skøn er behov for
hjælp.
I det omfang, der ikke er ansøgere, der opfylder ovenstående, kan fonden
tillige yde støtte til fungerende dommeres børn, såfremt deres forhold er
således, at der efter bestyrelsens skøn er behov for hjælp.”
Legater søges inden 1. maj ved henvendelse til:
Den Danske Dommerforening
Kassereren
Domhuset, Nytorv
1450 København K.
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VEDTÆGTER

Vedtægter for Den Danske Dommerforening
Navn og formål
§1
Foreningens navn er Den Danske Dommerforening.
§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
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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
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.
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Stk. 2. Medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen ved brev fra
bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
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.
§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
medlemmer. 4 medlemmer vælges som anført i § 6, stk. 5, af Højesteret,
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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.
Stk. 4. Ved vakance inden for en valgperiode udpeger bestyrelsen en ny
sektionsrepræsentant.

Regnskab
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§ 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)
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