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Dommerudnævnelsesrådet blev oprettet ved lov nr. 402 af 26. juni 1998, der trådte i

kraft den 1. juli 1999. Med denne lov og lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrel-

sen gennemførtes den reform af domstolenes forhold, der var lagt op til i Domstolsud-

valgets Betænkning (Betænkning nr. 1319 af 19. juni 1996). Reformen i forbindelse

med udnævnelse af dommere består udover i oprettelse af et Dommerudnævnelses-

råd navnlig i en lovfæstelse af de hensyn, der skal lægges til grund ved udnævnelse af

dommere.

Denne beretning vedrører rådets virksomhed fra den 1. juli 1999 til den 31. december

2000. Rådet har i denne periode holdt 14 møder. Rådet har afgivet 112 indstillinger om

besættelse af dommerstillinger/konstitutioner, der alle er blevet fulgt af justitsmini-

steren.

Rådets indstillinger baseres som udgangspunkt på det skriftlige materiale, der tilveje-

bringes om den enkelte ansøger. Dette materiale består - udover af ansøgninger med

bilag - typisk af by- og landsretsudtalelser, som i almindelighed indeholder en angi-

velse af, hvilken ansøger der anses som bedst kvalificeret til stillingen. Det er af af-

gørende betydning for rådets arbejde, at by- og landsretsudtalelserne om ansøgerne

dels er udførlige og dækkende, dels indeholder en begrundelse for, hvorfor en

ansøger anses som bedre kvalificeret end andre ansøgere. Rådet har på møder med

repræsentanter for retterne, hvor samarbejdet mellem rådet og retterne har været

drøftet, gjort opmærksom på disse forhold. Det er rådets vurdering, at der er opnået

bred forståelse for rådets ønsker, og at samarbejdet mellem rådet og retterne har fun-

det et tilfredsstillende leje.

En af domstolsreformens målsætninger har været, at der ved domstolene skal være

dommere med forskellig juridisk erhvervsbaggrund. Der er i de første 11/2 år kun i for-

holdsvis begrænset omfang kommet ansøgninger til stillinger som dommer og midler-

tidigt beskikket dommer (landsretskonstitution) fra kvalificerede ansøgere med en an-

den erhvervsbaggrund end den, der traditionelt har ført til en dommerkarriere (ansæt-

telse som dommerfuldmægtig eller i Justitsministeriet). Specielt kan der være grund til

at pege på den tilsyneladende beskedne interesse fra advokatside for at stifte be-

kendtskab med dommergerningen. Det afgørende er imidlertid, at muligheden for en

dommerkarriere nu står åben for alle kvalificerede jurister. Ansættelsesproceduren er

klar og overskuelig og kan læses ud af retsplejeloven og rådets forretningsorden. Det

er nærliggende at forestille sig, at antallet af kvalificerede ansøgere med en anden er-

hvervsbaggrund end den traditionelle vil stige i takt med, at de nye muligheder går op

for de interesserede. En bredere rekruttering ved besættelse af konstitutionsstillinger

i landsretterne vil imidlertid reelt først efter en vis periode kunne sætte sig spor ved

besættelsen af de faste dommerstillinger, idet det i almindelighed vil være en forud-

sætning for en senere udnævnelse i en dommerstilling, at den pågældende har været

konstitueret i landsretten. Det er derfor alt for tidligt at indlade sig på en vurdering af,

om domstolsreformens målsætning om en bredere rekruttering vil blive realiseret. 

1. Forord
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Det er i denne sammenhæng også vigtigt for rådet at understrege, at rådet ikke har til

opgave at rekruttere, men alene vurdere ansøgere til dommerstillinger og ud fra en

samlet bedømmelse af ansøgernes juridiske og personlige kvalifikationer at afgive

indstilling til jusitsministeren om besættelse af den enkelte stilling. Som det fremgår

nedenfor, vil Dommerudnævnelsesrådet dog ikke undlade at henlede opmærksomhe-

den på forhold, der efter rådets opfattelse kan virke hæmmende på realiseringen af

domstolsreformens målsætning om en bredere rekruttering.

Det har for rådets medlemmer været en spændende og udfordrende opgave at være

med til at føre denne del af domstolsreformen ud i livet. Samarbejdet i rådet har alle-

rede fra starten været præget af en fælles vilje til at medvirke i denne vigtige demokra-

tiske proces, og rådets medlemmer har med deres forskellige baggrund  og forudsæt-

ninger kunnet tilføre arbejdet både bredde og nuancer. Rådet har i den forløbne tid

måttet tage stilling til mange principielle og praktiske spørgsmål. På nogle områder

har der fæstnet sig en praksis; på andre områder er overvejelserne og drøftelserne

endnu ikke afsluttet. De centrale regler om rådet og rådets arbejdsform tillige med en-

keltelementer i rådets praksis gengives i denne beretning.

København, den 6. marts 2001

Mona Gjedbo Kastrup Knud Aksel Knudsen

Niels Skovgård Larsen Jørgen Poulsen

Hugo Wendler Pedersen Erling Tiedemann
(formand)
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Dommerudnævnelsesrådet blev oprettet ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring

af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love (Rekruttering af dom-

mere, dommerfuldmægtiges ansættelsesvilkår, dommeres bierhverv og ændringer

som følge af oprettelse af en domstolsstyrelse m.v.).➀ Loven trådte i kraft den 1. juli

1999.  Loven bygger i det væsentlige på betænkning nr. 1319/1996 fra Domstolsudval-

get, som blev nedsat den 11. marts 1993. 

Reglerne om rådets virksomhed findes i retsplejelovens kapitel 4 og i bekendtgørelse

nr. 589 af 21. juni 1999 om forretningsorden for Dommerudnævnelsesrådet.➁

Dommerudnævnelsesrådet har siden den 1. juli 1999 afgivet indstillinger til  justitsmi-

nisteren om besættelse af dommerstillinger. Rådet afgiver indstillinger  vedrørende

alle faste dommerstillinger med undtagelse af stillingen som præsident for Højesteret.

Rådet afgiver endvidere indstillinger vedrørende visse midlertidige dommerstillinger.

Rådets indstillinger afgives til justitsministeren. Faste dommere udnævnes af Dronnin-

gen, mens konstitution meddeles af jutitsministeren.

Formålet med oprettelsen af Dommerudnævnelsesrådet har været at opnå en bredere

dommerrekruttering og en mere åben og gennemsigtig udnævnelsesprocedure for

dommere. Dette formål er søgt tilgodeset dels ved angivelsen af grundlaget for rådets

indstillinger, der skal være en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer til den

pågældende dommerstilling, dels ved Dommerudnævnelsesrådets sammensætning

og indstillingsprocedure.

Rådet er sammensat med en ligelig fordeling af dommermedlemmer og medlemmer

uden for domstolene. Formålet har været at sikre, at rådet dels har den nødvendige vi-

den om domstolsorganisationen og om kravene til juridisk indsigt i de forskellige

dommerstillinger, evner for retsledelse, administration m.v., dels kan inddrage mere

almene samfundsmæssige hensyn.

Rådet er sammensat af en højesteretsdommer (formand), en landsdommer (næstfor-

mand), en byretsdommer, en advokat og to offentlighedsrepræsentanter. Medlem-

merne beskikkes af justitsministeren efter indstilling fra henholdsvis Højesterets ple-

num, landsretterne, Den Danske Dommerforening, Advokatrådet, Dansk Folkeoplys-

nings Samråd samt (og i forening) Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes

Landsforening og Københavns og Frederiksberg kommuner.

Alle medlemmer fungerer som enkeltpersoner og repræsenterer ikke den indstillings-

berettigede ret eller organisation. Medlemmerne, der har en funktionstid på 4 år, kan

ikke genbeskikkes.   

➀ Retsplejelovens kapitel 4, §§ 42-46, er medtaget som bilag 9.2. til årsberetningen.

➁ Bekendtgørelsen er medtaget som bilag 9.3. til årsberetningen.

2. Oprettelsen af Dommerudnævnelsesrådet 
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Dommerudnævnelsesrådet består af følgende medlemmer:

Højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen (formand)

Landsdommer Knud Aksel Knudsen, Østre Landsret (næstformand)

Administrerende dommer Mona Gjedbo Kastrup, retten i Viborg

Advokat Niels Skovgård Larsen

Forhenværende amtsborgmester Erling Tiedemann

Generalsekretær Jørgen Poulsen

Suppleanter for rådsmedlemmerne er:

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen

Landsdommer Poul Hansen, Vestre Landsret

Dommer Flemming Schønnemann, retten i Rønne 

Advokat Bo Visby Carlsen

Forhenværende borgmester Jørgen Frederiksen

Professor Dominique Bouchet

Dommerudnævnelsesrådets sekretariatsopgaver varetages af Domstolsstyrelsen.

Fuldmægtig Kira Gandrup har i 1999 og 2000 været sekretær for rådet.

3. Dommerudnævnelsesrådets sammensætning
og sekretariat 
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4.1. Retsplejelovens § 43 a, § 44 b og § 44 c  og finanslovens      

tekstanmærkninger

4.1.1. Retsplejelovens § 43 a, § 44 b og § 44 c

Efter retsplejelovens § 43 a afgiver Dommerudnævnelsesrådet indstilling til justitsministe-

ren om besættelse af stillinger som:

1. Højesteretsdommer

2. Landsretspræsident og landsdommer

3. Præsident, vicepræsident og dommer i Sø- og Handelsretten

4. Byretspræsident, administrerende byretsdommer og byretsdommer

5. Midlertidig beskikkelse som landsdommer, jf. retsplejelovens § 44 b

Herved sker der beskikkelse eller konstitution i en uddannelsesstilling - en såkaldt uddan-

nelseskonstitution. Disse stillinger har traditionelt navnlig været søgt af og besat med dom-

merfuldmægtige, idet en landsretskonstitution er en afsluttende del af dommerfuldmægtig-

uddannelsen. Domstolsreformen har imidlertid haft som et af sine formål, at uddannelses-

konstitutioner skal kunne søges af og besættes med dommeraspiranter generelt, således at

der skabes en vekselvirkning mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenska-

ben og advokatgerningen på den anden side.  Der har i 1999 og 2000 været i alt 18 uddan-

nelsesstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. 

6. Midlertidig beskikkelse som dommer, jf. retsplejelovens § 44 c

Disse stillinger, der også kaldes korttidsstillinger eller korttidskonstitutioner, fordi de kun

har en varighed på 3 måneder, kan kun søges af advokater. Disse korttidskonstitutioner er

oprettet som et led i domstolsreformen med henblik på at give advokater adgang til - uden

en definitiv afbrydelse af advokatgerningen - at få erfaringer med dommergerningen.

4.1.2. Tekstanmærkninger på finansloven

Dommerudnævnelsesrådet afgiver tillige indstilling i forbindelse med midlertidig kon-

stitution af dommere i stillinger, der er oprettet med hjemmel i tekstanmærkninger til 

finansloven. Der har siden 1988 med hjemmel i tekstanmærkninger til finansloven været

mulighed for midlertidigt at konstituere et antal dommere i de såkaldte “puljedommer-

stillinger.” 

I finansårene 1999 og 2000 har der været hjemmel til at beskikke op til 7 yderligere dom-

mere ved de kollegiale retter med henblik på, at særlige opgaver kan løses, f.eks. behand-

ling af større straffesager, nedsættelse af kommissionsdomstole, generel nedbringelse af

lange sagsbehandlingstider m.v.

4. Dommerudnævnelsesrådets kompetence
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I finansåret 2000 har der tillige været hjemmel til at beskikke indtil 6 advokater, by-

retsdommere m.v. som landsdommere. Disse stillinger er oprettet med henblik på

korttidskonstitution af advokater, jf. retsplejelovens § 44 c, og for at opnå en bredere

rekruttering af dommere og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og lands-

retter - eventuelt således at byretsdommere kan opnå landsrettens vurdering af egnet-

hed som landsdommer.

4.2. Retsplejelovens kvalifikationskrav for udnævnelse af faste    

dommere, jf. retsplejelovens § 42 og § 43

Efter retsplejelovens § 42, stk. 3, kan kun den, der har bestået juridisk kandidateksa-

men, udnævnes som fast dommer. Det fremgår endvidere af stk. 4, at udnævnelse

som dommer➂ i reglen kræver, at den pågældendes egnethed som dommer har været

bedømt af landsretten. Bedømmelsen i landsretten sker ved midlertidig beskikkelse

som landsdommer i en konstitutionsperiode på typisk 9 måneder, hvor den pågæl-

dende gør tjeneste i 2-3 afdelinger. I denne periode virker og stemmer den pågæl-

dende på lige fod med de øvrige landsdommere i afdelingen. Ved konstitutionsperio-

dens afslutning indhenter landsretspræsidenten udtalelser fra de afdelinger, hvori den

pågældende har gjort tjeneste, og udarbejder på dette grundlag en skriftlig vurdering

af vedkommendes egnethed som dommer.

Efter retsplejelovens § 43 skal besættelsen af dommerstillinger ske ud fra en samlet

vurdering af ansøgernes kvalifikationer til den pågældende stilling. Der skal herved

lægges afgørende vægt på ansøgernes juridiske og personlige kvalifikationer. Også

bredden i ansøgernes juridiske erfaringsgrundlag skal tillægges vægt, ligesom det

skal indgå i vurderingen, at der ved domstolene bør være dommere med forskellig ju-

ridisk erhvervsbaggrund.  

➂ For dommere i Højesteret gælder særlige regler om prøvevotering, jf. retsplejelovens 

§ 42, stk. 5.
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Efter retsplejelovens § 43 c fastsætter rådet selv sin forretningsorden. Rådets forret-

ningsorden er fastsat i bekendtgørelse nr. 589 af 21. juni 1999, der er offentliggjort i

Lovtidende.➃

Rådets arbejde tilrettelægges af formanden, og sekretariatet forbereder ansøgnings-

sagerne til rådsbehandling og tilvejebringer herunder de fornødne oplysninger om de

enkelte ansøgere.

I rådets behandling indgår det materiale, som den enkelte ansøger har vedlagt ansøg-

ningen. Rådet indhenter herefter gennem Domstolsstyrelsen en udtalelse om ansø-

gerne fra det embede, hvor stillingen er ledig, medmindre der er tale om et enedom-

merembede eller en stilling som administrerende dommer. Endvidere indhenter rådet

en udtalelse fra præsidenten for den landsret, hvorunder embedet henhører. Rådet

finder det herudover væsentligt, at ministerier, styrelser og lignende organisationer

udtaler sig om de ansøgere, der søger ansættelse ved domstolene, jf. herved princip-

pet i tjenestemandslovens § 8, stk. 1, således at der tilvejebringes det bedst mulige

grundlag for rådets indstilling i de enkelte ansættelsessager. 

Ansøgere og organisationer, hvis medlemmer er naturlige ansøgere til de i retsplejelo-

vens § 43 a nævnte stillinger, har ret til efter anmodning at få udleveret en liste over

alle ansøgerne efter reglerne i tjenestemandslovens § 5, stk. 3-5.

Modtager rådet mundtlige oplysninger vedrørende faktiske omstændigheder af betyd-

ning for beslutning i en ansøgningssag, eller er rådet på anden måde bekendt med

sådanne oplysninger, skal der gøres notat om indholdet af disse oplysninger. Det gæl-

der dog ikke, hvis oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. 

En ansøger kan forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter m.v. i en ansøg-

ningssag, der vedrører den pågældendes egne forhold. Rådet udsætter som udgangs-

punkt sin beslutning i ansøgningssagen, indtil ansøgeren er gjort bekendt med doku-

menterne. 

Kan en ansøger ikke antages at være bekendt med, at rådet er i besiddelse af be-

stemte oplysninger af faktisk karakter i sagen, som er til ugunst for ansøgeren og er af

væsentlig betydning for rådets indstilling, træffer rådet i almindelighed ikke beslut-

ning, før rådet har gjort ansøgeren bekendt med oplysningerne og givet ansøgeren lej-

lighed til at fremkomme med en udtalelse.

➃ Bekendtgørelsen er medtaget som bilag 9.3. til årsberetningen.

5. Dommerudnævnelsesrådets behandling af 
ansøgningssager
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Rådets beslutninger i ansøgningssager træffes som udgangspunkt i møder. Møderne,

der ikke er offentlige, holdes - bortset fra særlige tilfælde - én gang om måneden. Rå-

dets behandling sker i almindelighed på skriftligt grundlag. Rådet indkalder ansøgere

til en samtale, når der findes behov herfor. Denne praksis er navnlig udviklet i forbin-

delse med konstitutionsansøgninger fra personer, der ikke i forvejen har en baggrund

inden for domstolene. 

Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst fire medlemmer, herunder formanden, er til

stede. Rådets beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog således at formandens

stemme er afgørende ved stemmelighed.

Som anført foran under punkt 4.2. kræver udnævnelse som dommer i reglen, at den

pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i en konstitutionsperiode i

landsretten på typisk 9 måneder. Ved rådets vurdering af den enkelte ansøgers juridi-

ske og personlige kvalifikationer til en stilling indgår denne egnethedsvurdering (kon-

stitutionsudtalelse) som et centralt element. Også  udtalelser fra de steder, hvor den

pågældende har været ansat, indgår i vurderingen. Udtalelsen fra det embede, hvor

stillingen er ledig, og fra præsidenten for den landsret, hvorunder embedet henhører,

angiver og begrunder i reglen, hvem eller hvilke ansøgere der anses for bedst kvalifi-

ceret til den ledige stilling. Disse udtalelser tillægges betydelig vægt ved rådets be-

slutning om, hvem af ansøgerne der skal indstilles til en ledig stilling.

Rådet kan kun indstille én ansøger til en ledig stilling. Indstillingen skal være begrun-

det.  Det skal i rådets indstilling oplyses, hvis der har været uenighed om indstillingen,

og de enkelte medlemmers standpunkt skal fremgå af indstillingen. Der har i 1999 og

2000 været dissens i forbindelse med besættelsen af 6 stillinger.

Rådets indstilling fremsendes efter praksis til justitsministeren den første hverdag ef-

ter rådets møde, og navnet på den indstillede ansøger til den enkelte stilling offentlig-

gøres herefter samme dag kl. 15.30.
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6.1. Besættelse af en stilling som midlertidigt beskikket 

landsdommer (landsretskonstitution) 

Ansøgningssagen starter med, at Domstolsstyrelsen annoncerer den ledige 

stilling ved cirkulæreskrivelse til domstolene og i Statstidende, Ugeskrift for Rets-

væsen, AdvoJob (Advokatsamfundets jobdatabase), DJØF-Bladet og Advokaten.

Ansøgningsfristen er mindst 14 dage fra annonceringen i Statstidende. Det tilstræbes,

at ansøgningfristen er længere. Annoncering sker så vidt muligt i god tid inden ledig-

hed i stillingen.

Det anføres i stillingsopslaget, at ansøgningen i 8 eksemplarer hver bilagt eksamens-

bevis, curriculum vitae og eventuelle landsretsudtalelser skal sendes til Domstolssty-

relsen, Dommerudnævnelsesrådets Sekretariat, St. Kongensgade 1-3, 1264 Køben-

havn K.

Domstolsstyrelsen udarbejder løbende en ansøgerliste vedrørende den enkelte stil-

ling, hvorpå ansøgerne indplaceres efter tidspunktet for ansøgningens modtagelse. 

Efter ansøgningsfristens udløb sender Domstolsstyrelsen ansøgningerne med

ansøgerlisten til præsidenten for den landsret, hvor stillingen som midlertidigt beskik-

ket landsdommer er ledig, og anmoder om en udtalelse om ansøgerne til stillingen.

Styrelsen sender samtidig kopi af ansøgerlisten til Den Danske Dommerforening,

Dommerfuldmægtigforeningen og Advokatsamfundet, jf. herved tjenestemandslovens

§ 5, stk. 3-5.    

Domstolsstyrelsen sender endvidere kopi af ansøgerlisten til Dommerudnævnelsesrå-

dets medlemmer bilagt ansøgningerne til stillingen.

Landsretspræsidentens udtalelse returneres til Domstolsstyrelsen, der sender kopi af

præsidentens udtalelse til rådets medlemmer.

Dommerudnævnelsesrådets medlemmer kan gennem rådets sekretariat søge tilveje-

bragt supplerende oplysninger om ansøgernes juridiske kvalifikationer, evner for rets-

ledelse, administrative evner, samarbejdsevner, arbejdsevne og efter omstændighe-

derne personlige forhold. Rådets medlemmer kan endvidere foranledige en ansøger

indkaldt til en samtale.

Rådet træffer herefter i et møde beslutning om, hvem der skal indstilles til stillingen

som midlertidigt beskikket landsdommer.   

Domstolsstyrelsen meddeler den følgende hverdag rådets indstilling til justitsministe-

ren og offentliggør indstillingen samme dag kl. 15.30.

6. Fremgangsmåden ved besættelse af 
to typiske stillinger
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6.2. Besættelse af en stilling som byretsdommer ved et 

præsidentledet embede 

Ansøgningssagen starter med, at Domstolsstyrelsen annoncerer den ledige stilling

ved cirkulæreskrivelse til domstolene og i Statstidende, Ugeskrift for Retsvæsen, Ad-

voJob (Advokatsamfundets jobdatabase) samt så vidt muligt i DJØF-Bladet og Advoka-

ten. Ansøgningsfristen er i almindelighed 14 dage fra annonceringen i Statstidende.

Det anføres i stillingsopslaget, at ansøgningen i 8 eksemplarer hver bilagt eksamens-

bevis, curriculum vitae og eventuelle landsretsudtalelser skal sendes til Domstolssty-

relsen, Dommerudnævnelsesrådets Sekretariat, St. Kongensgade 1-3, 1264 Køben-

havn K.

Domstolsstyrelsen udarbejder løbende en ansøgerliste vedrørende den enkelte stil-

ling, hvorpå ansøgerne indplaceres efter tidspunktet for ansøgningens modtagelse. 

Efter ansøgningsfristens udløb sender Domstolsstyrelsen ansøgningerne med an-

søgerlisten til  byretspræsidenten ved det embede, hvor stillingen som dommer er 

ledig, og anmoder om en udtalelse om ansøgerne til stillingen. Styrelsen sender sam-

tidig kopi af ansøgerlisten til præsidenten for den landsret, hvorunder embedet hen-

hører, til Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen og Advokat-

samfundet, jf. herved tjenestemandslovens § 5, stk. 3-5.    

Domstolsstyrelsen sender endvidere kopi af ansøgerlisten til Dommerudnævnelsesrå-

dets medlemmer bilagt ansøgningerne til stillingen.

Byretspræsidentens udtalelse videresendes til præsidenten for den landsret, i hvis

kreds stillingen er ledig. Landsretspræsidenten afgiver herefter en udtalelse om an-

søgerne og returnerer sagen til Domstolsstyrelsen, der sender kopi af præsidenternes

udtalelser til rådets medlemmer.

Dommerudnævnelsesrådets medlemmer kan gennem rådets sekretariat søge tilveje-

bragt supplerende oplysninger om ansøgernes juridiske kvalifikationer, evner for rets-

ledelse, administrative evner, samarbejdsevner, arbejdsevne og efter omstændighe-

derne personlige forhold. Rådets medlemmer kan endvidere foranledige en ansøger

indkaldt til en samtale.

Rådet træffer herefter i et møde beslutning om, hvem der skal indstilles til stillingen

som byretsdommer.  

Domstolsstyrelsen meddeler den følgende hverdag rådets indstilling til justitsministe-

ren og offentliggør indstillingen samme dag kl. 15.30.
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Dommerudnævnelserådet har i perioden fra den 1. juli 1999 til den 31. december 2000

holdt 14 møder. Rådet har i disse møder - og ved en beslutning af 30. november 1999

uden afholdelse af møde - afgivet indstilling vedrørende 112 stillinger.

I forbindelse med besættelsen af 6 stillinger har der ikke været enighed i rådet, idet et

enkelt medlem - i 4 tilfælde et dommermedlem og i 2 tilfælde en offentlighedsrepræs-

entant - har haft en anden opfattelse end rådets øvrige medlemmer. 

Justitsministeren har i 1999 og 2000 fulgt alle rådets indstillinger.

7.1. Stillinger til udnævnelse

Dommerudnævnelsesrådet har i 1999 indstillet følgende ansøgere til stillinger til ud-

nævnelse:

Præsident ved retten i Roskilde

Landsdommer Niels Waage, Østre Landsret

Landsdommer i Vestre Landsret

Kontorchef Ole Græsbøll Olesen, Civilretsdirektoratet

Landsdommer i Østre Landsret

Dommer Lars Lindencrone Petersen, Sø- og Handelsretten

Dommer Margit Stassen, Københavns Byret

Dommer Henrik Bloch Andersen, Københavns Byret

Dommer Arne Brandt, Københavns Byret

Dommer Jens Rosenløv, Københavns Byret

Dommer ved retten i Esbjerg

Rejsedommer Iben Vikjær Sandholt, retten i Århus

Dommer ved retten i Frederikshavn

Retsassessor Niels Otto Jensen, retten i Nibe

Dommer ved retten i Helsinge

Dommer Ulf Østergaard-Nielsen, Københavns Byret

Administrerende dommer ved retten i Herning

Dommer Henrik Schinkel Stamp, retten i Herning

Dommer ved retten i Herning

Dommer Peter Bredahl, retten i Århus

7. Dommerudnævnelsesrådets virksomhed 
i 1999 og 2000
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Dommer i Københavns Byret

Rejsedommer Ulrik Stage-Nielsen, Københavns Byret

Rejsedommer Ove Birger Ulrichsen, Københavns Byret

Retsassessor Lene Faursby Ahlers, Københavns Byret

Konsulent Anette Karin Burkø, Justitsministeriets departement  

Retsassessor Michael Toftager, retten i Tårnby

Retsassessor Lisbeth Christensen, retten i Rødovre

Retsassessor Charlotte Meincke, retten i Roskilde

Rejsedommer i Københavns Byret

Retsassessor Benedikte Cederqvist, Civilretten i Helsingør

Retsassessor Poul Gorm Nielsen, Københavns Byret

Dommer ved retten i Odense

Dommer Ingrid Juul Therkelsen, retten i Esbjerg

Dommer ved retten i Roskilde

Dommer Torkel Florian Hagemann, retten i Odense

Dommer Linda Lauritsen, Københavns Byret

Dommer i Sø- og Handelsretten

Dommer Jørgen Als Andersen, Københavns Byret

Dommer ved retten i Terndrup

Rejsedommer Ingrid Thorsboe, retten i Aalborg

Dommer ved retten i Aalborg

Dommer Jytte Tørsløv, retten i Frederikshavn

Rejsedommer ved retten i Aalborg

Retsassessor Astrid Lohmann Knudsen, retten i Hobro

Rejsedommer ved retten i Århus

Retsassessor Iben Vikjær Sandholt, retten i Århus
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Dommerudnævnelsesrådet har i 2000 indstillet følgende ansøgere til stillinger til ud-

nævnelse:

Højesteretsdommer

Advokat Niels Grubbe

Landsdommer i Vestre Landsret

Dommer Karen Foldager, retten i Århus

Landsdommer i Østre Landsret

Dommer Henrik Gunst Andersen, Københavns Byret

Dommer Søren Venø Axelsen, Københavns Byret

Dommer Lone Molsted, Københavns Byret

Dommer Steen Taber Rasmussen, Københavns Byret

Dommer Sanne Kolmos, Københavns Byret

Dommer ved retten i Brædstrup

Dommer Bodil Ruberg, retten i Grindsted

Dommer ved retten i Grindsted

Retsassessor Ulla From Petersen, retten i Rødding

Dommer i Københavns Byret

Retsassessor  Karen Duus Mathiesen, retten i Gentofte

Retsassessor Annette Hagdrup, retten i Frederikssund

Retsassessor Karsten Henriksen, retten i Brøndbyerne

Dommerfuldmægtig Peter Gert Jensen, retten på Frederiksberg

Retsassessor Alex Elisiussen, kriminalretten i Holbæk

Retsassessor Merete Kyhl Engholm, retten i Ballerup

Justitssekretær Lone Kerrn-Jespersen, Højesteret

Dommerfuldmægtig Benedikte Gersing, Københavns Byret

Konsulent Ida-Louise Apostoli, Justitsministeriets departement

Landsdommer Lone Molsted, Østre Landsret

Retsassessor Susanne Skotte Wied, Sø- og Handelsretten

Dommer ved retten i Randers

Rejsedommer Astrid Lohmann Knudsen, retten i Aalborg

Dommer ved retten i Tønder

Retsassessor Karen Thegen, retten i Kjellerup 

Dommer ved retten i Århus

Dommer Bjørn Graae Rasmussen, retten i Brædstrup

Rejsedommer Anne-Mette Gedbjerg, retten i Århus

Justitssekretær Eva Skov, Vestre Landsret
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Rejsedommer ved retten i Århus

Retsassessor Anne-Mette Gedbjerg, retten i Århus

Retsassessor Niels-Jørgen Kaj Petersen, kriminalretten i Helsingør

Dommer ved retten i Aalborg

Rejsedommer Hanne Fanø, retten i Aalborg

Rejsedommer ved retten i Aalborg

Retsassessor Hanne Fanø, retten i Herning

Retsassessor Helle Dietz, retten i Aalborg
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7.2. Stillinger som midlertidigt beskikket landsdommer 

(landsretskonstitution)

Dommerudnævnelsesrådet har i 1999 indstillet følgende ansøgere til midlertidig be-

skikkelse som landsdommer:

Konstitution i Vestre Landsret

Retsassessor Jens Christian Brodersen, retten i Brønderslev

Dommerfuldmægtig Dorit Kring, retten i Svendborg

Advokat Claus Madsen

Dommerfuldmægtig Hanne Rasmussen, retterne i Vejle

Dommerfuldmægtig Anne Mikkelsen Rode, Vestre Landsret

Konstitution i Østre Landsret

Retsassessor Eva Vester Andersen, retten i Odense

Sekretariatschef Ole Dybdahl, Procesbevillingsnævnet

Sekretariatschef Eva Rønne Nielsen, Erstatningsnævnet

Advokat Torben Vistisen

Dommerfuldmægtig Anette Maarbjerg, retten i Frederikssund

Dommerfuldmægtig Henriette Sartvin, kriminalretten i Helsingør

Dommerfuldmægtig René Thinglev Olsen, retten i Rødovre

Kontorchef Oliver Talevski, Justitsministeriets departement

Politiadvokat Merete Vestergaard, Politidirektøren i København

Retsassessor Bo Østergaard, retten i Nykøbing Sjælland

Dommerudnævnelsesrådet har i 2000 indstillet følgende ansøgere til midlertidig be-

skikkelse som landsdommer:

Konstitution i Vestre Landsret

Retsassessor Mette Helby, Vestre Landsret

Vicestatsadvokat Peter Adamsen, Statsadvokaten i Viborg

Konstitueret retsassessor Henrik Møller Tosti, retten i Grindsted

Dommerfuldmægtig Solveig Bloch Madsen, retten i Kjelleup 

Lektor Lis Frost, Århus Universitet

Konstitueret retsassessor Henrik Gjørup, Vestre Landsret

Konstitueret retsassessor Linda Hangaard, retten i Lemvig

Dommerfuldmægtig Ole Høyer, Vestre Landsret

Retsassessor Ingelise Jellesen, retten i Assens

Retsassessor Jens Lind, retten i Svendborg

Dommerfuldmægtig Elsebeth Frigast Larsen, Sø- og Handelsretten

Retsassessor Dorthe Buchardt Petersen, retten i Fjerritslev

Retsassessor Kirsten Thaarup Nygaard, retten i Sæby

Dommerfuldmægtig Karen-Marie Christiansen, retten i Helsinge 

Dommerfuldmægtig Peter Buhl, Vestre Landsret

Dommerfuldmægtig Bente Thanning, retten i Aalborg

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Konstitution i Østre Landsret

Dommerfuldmægtig Britt Falster Klitgaard, Sø- og Handelsretten

Dommer Martin Koch Clausen, Københavns Byret

Dommerfuldmægtig Karen Damgaard, Østre Landsret

Konsulent Peter Gjørtler, Danmarks Forvaltningshøjskole

Kontorchef Jørgen Lougart, Civilretsdirektoratet

Dommerfuldmægtig Birgitte Lund, Østre Landsret

Konstitueret retsassessor Mette Bytofte Nielsen, retten i Roskilde

Kontorchef  Michael Vendelbo, BG Bank

Dommer Mikael Sjøberg, Københavns Byret

Retsassessor Anja Olsen, retten i Store Heddinge

Kontorchef Norman Elliott Cleaver, Skov- og Naturstyrelsen

Dommerfuldmægtig Susan Blixenkrone-Møller, retten i Køge

Vicesekretariatschef Susanne Vibeke Gamberg, Procesbevillingsnævnet

Dommerfuldmægtig Kristian Lind Jensen, Østre Landsret

Dommerfuldmægtig Susanne Graffmann Larsen, retten i Køge

Docent Frederik Harhoff, Københavns Universitet

Korttidskonstitution i Vestre Landsret

Advokat Niels Henning Bjørumslet

Advokat Søren Ejdum

Korttidskonstitution i Østre Landsret

Advokat Helle Lokdam

Advokat Stefan Reinel

Advokat Bo Lauritzen

Advokat Jesper Müller
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Rådet har i forbindelse med sagsbehandlingen haft lejlighed til at drøfte og tage stil-

ling til en række principielle og praktiske spørgsmål.

8.1. Udnævnelsesalder

Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319/1996, side 188, at udnævnel-

sesalderen til dommerstillinger i byretterne i en længere årrække har ligget på om-

kring 40 år - i Københavns byret dog et par år lavere. En tilsvarende udnævnelsesalder

har været gældende ved udnævnelse til landsdommer i Vestre Landsret, mens udnæv-

nelsesalderen har ligget noget højere i Østre Landsret.

Domstolsudvalget har ikke fundet anledning til at anbefale, at udnævnelsesalderen

ændres. De meget begrænsede muligheder for at afskedige dommere, gør det således

efter udvalgets opfattelse påkrævet, at første udnævnelse sker på et tidspunkt, hvor

ansøgeren gennem en længere årrække har demonstreret sine faglige og personlige

kvalifikationer. Udvalget anfører endvidere,  at det i sig selv er en fordel, at dommere

forud for første udnævnelse har opnået den modenhed og erfaring, som følger med al-

deren.

Rådet har på baggrund af udtalelserne i betænkningen taget udgangspunkt i, at en

passende minimumsalder ved udnævnelse som dommer også i fremtiden bør være ca.

40 år. Rådet har imidlertid ikke ønsket at lægge sig fast på en mindste udnævnelses-

alder. Det er således ikke udelukket, at ansøgere under 40 år vil blive foretrukket for

ældre ansøgere, hvis deres kvalifikationer taler herfor, jf. retsplejelovens § 43. Rådet

har heller ikke ønsket at lægge sig fast på en højeste udnævnelsesalder, men an-

søgere, der er meget over 50 år, kan kun forventes at komme i betragtning, hvis sær-

lige forhold taler derfor.

I 1999 og 2000 afgav rådet indstilling vedrørende 45 stillinger som byretsdommer.

Gennemsnitsalderen var i 1999 og 2000 ved første udnævnelse som byretsdommer

41,9 år i Københavns Byret og 41,8 år i øvrige byretter.  Forklaringen på den i forhold til

tidligere relativt høje gennemsnitsalder for Københavns Byret er, at rådet har indstillet

et antal retsassessorer, der aldersmæssigt ligger over den hidtidige udnævnelsesalder

som dommer i Københavns Byret. Om begrundelsen herfor henvises til punkt 8.5. 

I 1999 og 2000 afgav rådet indstilling vedrørende 12 stillinger som landsdommer. Gen-

nemsnitsalderen var for Østre Landsrets vedkommende 45 år, og for Vestre Landsrets

vedkommende 43,5 år.

Se i øvrigt bilag 9.1. for statistisk oversigt over Dommerudnævnelsesrådets indstillin-

ger fordelt på udnævnelsesalder.   

8. Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets 
praksis og drøftelser
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8.2. Besættelse af stillinger som midlertidigt beskikket lands-  

dommer (landsretskonstitution)

8.2.1. Ansøgernes hidtidige karriereforløb

Som det fremgår af ovenstående afsnit under punkt 7.2. har rådet i 1999 og 2000 ind-

stillet i alt 47 ansøgere til stillinger som midlertidigt beskikket landsdommer (bortset

fra de særlige korttidskonstitutioner for advokater). Den overvejende del af de indstil-

lede har været dommerfuldmægtige og retsassessorer (31), for hvem en uddannelses-

konstitution i en landsret er en afsluttende del af uddannelsen. Derudover har rådet

indstillet ansøgere fra direktorater m.v. under Justitsministeriet (4), Justitsministeriets

departement (1) og anklagemyndigheden (2). Rådet har endelig indstillet 2 dommere,

2 advokater, 2 ansøgere fra universiteter og 3 med anden ansættelse i den offentlige

administration eller det private erhvervsliv. 

Rådet finder anledning til at fremhæve, at den betydelige overvægt af indstillede dom-

merfuldmægtige/retsassessorer og ansøgere fra Justitsministeriets område som en

væsentlig forklaring har, at der udover disse ansøgere kun har været et fåtal af

ansøgere, som rådet har fundet egnet til en stilling som konstitueret landsdommer.

Det er i den sammenhæng også vigtigt at være opmærksom på, at domstolsreformen

ikke ændrede ved den gældende dommerfuldmægtigordning, hvorefter dommerfuld-

mægtige gennemgår et særskilt tilrettelagt uddannelsesforløb, som specielt sigter

mod arbejdet som dommer. Uddannelsen indledes med en grunduddannelse på 3 år,

fortsætter med en praktisk og teoretisk videreuddannelse og afsluttes med en periode

som konstitueret landsdommer efter normalt 8-11 års ansættelse. Det er naturligt, at

dommerfuldmægtige, der søger om en uddannelseskonstitution i landsretten, i kraft

af deres hidtidige uddannelsesforløb har et stærkt fagligt udgangspunt ved besæt-

telse af en sådan stilling.

Der er som nævnt kun i begrænset omfang kommet ansøgninger om konstitutionsstil-

linger fra kvalificerede ansøgere med en anden erhvervsbaggrund end den, der traditi-

onelt har ført til en dommerkarriere (ansættelse som dommerfuldmægtig eller i Ju-

stitsministeriet). Der har tilsyneladende også fra advokatside været en beskeden in-

teresse for at stifte bekendtskab med dommergerningen. Dette gælder også for de

såkaldte “korttidskonstitutioner” af 3 måneders varighed med henblik på at give ad-

vokater adgang til - uden en definitiv afbrydelse af advokatgerningen - at få erfaringer

med dommergerningen. Ved behandlingen af ansøgere med en anden erhvervsbag-

grund end den traditionelle er rådet stødt på det praktiske problem, at det ikke i sam-

me omfang som f.eks vedrørende dommerfuldmægtige har været muligt at få sikre op-

lysninger om de pågældendes hidtidige karriereforløb og kvalifikationer. Rådet har

indkaldt et antal ansøgere fra denne gruppe til en samtale.

Se i øvrigt bilag 9.1. for statistisk oversigt over Dommerudnævnelsesrådets indstillin-

ger (bortset fra de særlige korttidskonstitutioner) fordelt på alder ved landsretskonsti-

tution, ansættelse forud for konstitution og køn blandt de konstituerede landsdom-

mere. 
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8.2.2. Praksis vedrørende retsplejelovens § 44 b

Rådet har anlagt den praksis, at udnævnte dommere ikke indstilles til de såkaldte ud-

dannelseskonstitutioner efter retsplejelovens § 44 b, der således alene anvendes til

konstitution af dommeraspiranter m.v. - og ikke tillige til konstitution af allerede ud-

nævnte dommere med henblik på at vurdere deres egnethed som landsdommer.

Denne praksis er begrundet dels i ordlyden af retsplejelovens § 44 b og bestemmel-

sens forarbejder, dels i ønsket om at det forholdsvis beskedne antal uddannelseskon-

stitutionsstillinger anvendes til færdiggørelse af dommerfuldmægtiges og retsasses-

sorers uddannelse og til at realisere domstolsreformens målsætning om en bredere

rekruttering til domstolene. Spørgsmålet om praktiseringen af retsplejelovens § 44 b

har navnlig været aktuelt i relation til en mindre gruppe byretsdommere i Københavns

Byret, der er blevet ansat som dommere direkte fra Justitsministeriets departement -

uden forudgående konstitution i en landsret, således at deres egnethed som dommer

ikke har været bedømt af landsretten.

Ved tekstanmærkning til finansloven for år 2000 er der imidlertid skabt mulighed for,

at der kan ske konstitution af udnævnte dommere i landsretten bl.a. med henblik på

at vurdere deres egnethed som landsdommer. Se herom punkt 4, Dommerudnævnel-

sesrådets kompetence.

8.2.3. Henstillinger til Domstolsstyrelsen

Rådet har fundet anledning til at henlede Domstolsstyrelsens opmærksomhed på, at

det efter rådets vurdering er tvivlsomt, om det nuværende antal uddannelsesstillinger

er tilstrækkeligt til at tilgodese domstolsreformens forudsætninger, dels om at kvalifi-

cerede dommerfuldmægtige skal kunne afslutte deres uddannelsesforløb med en

landsretskonstitution, dels om at jurister med en anden erhvervsbaggrund end ar-

bejde som dommerfuldmægtig skal kunne konstitueres i landsretten med henblik på

en eventuel senere dommerkarriere. Rådet har henstillet til Domstolsstyrelsen, at der

foretages en nærmere undersøgelse af, om det eksisterende antal konstitutionsstillin-

ger er tilstrækkeligt. Rådet har endvidere henstillet til Domstolsstyrelsen at overveje

mulighederne for, at alle i en uddannelseskonstitution i landsretten får de sam-me

økonomiske vilkår i form af udstationeringsgodtgørelse m.v. som dommerfuldmæg-

tige og retsassessorer, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område,

der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling. 
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8.3. Udnævnte dommeres ansøgning om anden dommerstilling

8.3.1. Kvalifikationsvurdering og kontinuitetskrav  

Blandt ansøgerne til de opslåede dommerstillinger har i flere tilfælde været  allerede

udnævnte dommere. For sådanne ansøgere gælder, at deres egnethed som dommer

må anses for fastslået ved den tidligere udnævnelse, og at de i forbindelse med ud-

nævnelsen i deres nuværende stilling i reglen vil være foretrukket frem for andre an-

søgere til stillingen. Selve det forhold, at en ansøger i gerning har vist sin egnethed

som dommer, vil naturligvis yderligere betyde, at den pågældende vil stå stærkt i et

ansøgerfelt. Udnævnelsen indebærer imidlertid efter rådets opfattelse ikke nødven-

digvis, at en udnævnt dommer, der søger en ny dommerstilling, i alle tilfælde bør fo-

retrækkes frem for andre kvalificerede ansøgere til stillingen.

Det er efter rådets opfattelse ønskeligt, at udnævnte dommere gør tjeneste ved et em-

bede en vis tid, før udnævnelse i anden dommerstilling kan finde sted. Rådet har imid-

lertid ikke fundet grundlag for mere præcist at angive, hvor lang tid en sådan tjeneste

skal vare. Rådet har i 1999 behandlet to ansøgninger om nye stillinger fra dommere,

der kun havde været udnævnt i deres stillinger i kort tid. Ansøgningerne gav i rådet

anledning til en afvejning af hensynet til ansøgernes personlige forhold over for hen-

synet til et lokalsamfunds krav på en vis kontinuitet i tjenesten som dommer og der-

med en tilfredsstillende betjening af embedets brugere. Begge ansøgere var dommere

ved større dommerembeder og havde på indstillingstidspunktet gjort tjeneste ved em-

bedet i mindre end et år. 

Der var i rådet enighed om, at begge ansøgere var de bedst kvalificerede til stillin-

gerne. Under hensyn hertil og efter en konkret afvejning af hensynet til begge ansø-

geres personlige begrundelse for at ansøge om en ny stilling over for ulemperne for

embedets brugere og personale fandt rådet, at de pågældende burde indstilles til de

nye stillinger, uanset deres korte tjeneste i de gamle stillinger. Der blev i en af sa-

gerne afgivet dissens af et rådsmedlem, der fandt, at hensynet til, at en udnævnt dom-

mer så vidt muligt bør fungere en vis rimelig tid i et lokalområde, hvis befolkningen i

hele landet skal være sikret en tilfredsstillende betjening, talte imod udnævnelsen af

dommeren.   

Se i øvrigt bilag 9.1.  for statistisk oversigt over Dommerudnævnelsesrådets indstillin-

ger fordelt på de pågældendes ansættelse ved udnævnelse.
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8.3.2. Specielt om rejsedommere

De hidtidige erfaringer har vist, at rejsedommere efter forholdsvis kort tid har søgt fa-

ste dommerstillinger og i flere tilfælde af rådet er blevet indstillet til sådanne stillinger.

Der er ikke herved sket nogen tilsidesættelse af de netop nævnte kontinuitetshensyn,

idet rejsedommere ikke virker ved et fast embede og derfor ikke betjener et bestemt

lokalsamfund. Det hører imidlertid med til billedet, at en række velkvalificerede

ansøgere bl.a. af personlige grunde ikke søger rejsedommerstillinger, men alene faste

dommerstillinger. En udnævnelse til rejsedommer vil derfor ikke nødvendigvis inde-

bære, at rejsedommeren i konkurrence med andre ansøgere til en fast dommerstilling

allerede efter en kortere funktionsperiode vil blive foretrukket til stillingen.

8.4. Retspræsidenter og administrative dommere 

Der er i rådet enighed om, at evner for administration og personaleledelse er væsent-

lige forudsætninger for at bestride en stilling som retspræsident og administrativ

dommer. Det må derfor forventes, at rådet ved indstilling til sådanne stillinger vil

lægge afgørende vægt på, at ansøgeren også anses for egnet til at lede et dommerem-

bede. Det må forventes, at rådet bl.a. vil lægge vægt på udtalelser fra ansøgerens tid-

ligere arbejdssteder og pågældendes hidtidige karriereforløb, uanset om det har

været i eller uden for domstolene. Det vil endvidere være relevant at få tilvejebragt op-

lysninger om, i hvilket omfang ansøgeren gennem efteruddannelse har kvalificeret sig

til virket som administrativ leder af et embede. Rådet har også drøftet, om det på en

anden måde er muligt at få tilvejebragt oplysninger om ansøgernes evne for led-else

og administration, uden at rådet dog har lagt sig fast på noget endeligt standpunkt

vedrørende dette spørgsmål.

8.5. Rekruttering af dommere til Københavns Byret

Det fremgår af Domstolsudvalgets Betænkning nr. 1319/1996,  side 149, at hovedpar-

ten af byretsdommerne uden for Københavns Byret er uddannet som dommerfuld-

mægtige, mens 2/3 af dommerne i Københavns Byret har en forudgående karriere i Ju-

stitsministeriets departement.

Situationen har nu ændret sig, idet alene 19 dommere på nuværende tidspunkt har en

forudgående karriere i Justitsministeriet, mens 30 har en anden forudgående karriere. 

Den typiske udnævnelsesalder for en byretsdommer i Københavns Byret har ligget

omkring 38-39 år. Tidligere blev den helt overvejende del af byretsdommerne i Køben-

havns Byret senere udnævnt til landsdommer i Østre Landsret. Pr. 1. april 1996 havde

således 40 ud af 50 landsdommere i Østre Landsret været dommere i Københavns By-

ret.

Alderssammensætningen for dommere i Københavns Byret adskiller sig markant fra

alderssammensætningen i andre byretter, idet der i 1999 og 2000 kun var 2 dommere

over 50 år og - bortset fra præsidenten - ingen over 60 år.
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Præsidenten for Københavns Byret har i en række udtalelser til rådet peget på den

skæve aldersfordeling i Københavns Byret og på det ønskelige i, at der til Københavns

Byret i videre omfang udnævnes dommere, der i en længere årrække har gjort tjeneste

som dommerfuldmægtig eller retsassessor og herigennem opnået et indgående kend-

skab til og erfaring i retssagsbehandling. Han har endvidere peget på det ønskelige i,

at der også til Københavns Byret udnævnes dommere, der anser en byretsdommerstil-

ling som deres slutstilling.

De anførte synspunkter er indgået i rådets overvejelser ved den samlede vurdering af

ansøgernes kvalifikationer, som skal anlægges efter retsplejelovens § 43, og rådet har

indstillet et antal retsassessorer, der aldersmæssigt ligger over den hidtidige udnæv-

nelsesalder, som dommer i Københavns Byret.

Se i øvrigt bilag 9.1.  for statistisk oversigt over Dommerudnævnelsesrådets indstillin-

ger fordelt på de pågældendes ansættelse ved udnævnelse.

8.6. Kønsfordeling

Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning 1319/1996, side 188, at kønsfordelin-

gen blandt dommere er skæv, idet ca. 3/4 af byretsdommerne er mænd og mere end

4/5 af dommerne i landsretterne og Højesteret er mænd. Udvalget har dog ikke fundet

grund til at opstille et krav om positiv særbehandling af kvinder ved dommerudnæv-

nelser.

Rådet har i 1999 og 2000 indstillet 15 mænd og 30 kvinder til stillingerne som byrets-

dommer. I Østre Landsret  7 mænd og 3 kvinder, og i Vestre Landsret  1 mand og 1

kvinde.

Se i øvrigt  bilag 9.1. for statistisk oversigt over Dommerudnævnelsesrådets indstillin-

ger fordelt på køn.

8.7. Midlertidig beskikkelse som landsdommer (landsrets-

konstitution) i forlængelse af fuldmægtigtjeneste i 

landsretten 

Dommerfuldmægtiges uddannelsesforløb afsluttes med tjeneste i landsretten med

henblik på en vurdering af den enkelte fuldmægtigs dommeregnethed. Denne lands-

retstjeneste har efter hidtidig praksis fundet sted, dels ved en 9 måneders konstitution

som landsdommer, dels ved en indledende tjeneste som dommerfuldmægtig i lands-

retten og i forlængelse heraf en lidt kortere konstitutionsperiode.➄

Rådet har fundet det naturligt så vidt muligt at lægge sig på linie med hidtidig praksis,

hvorefter dommerfuldmægtige, der har gjort tjeneste i landsretten, konstitueres i

umiddelbar forlængelse af fuldmægtigtjenesten.

➄ Se nærmere Domstolsudvalgets betænkning 1319/1996, side 132, punkt 5.4.3.

Enke l te lementer  i  Dommerudnævne lsesrådets  praks is8.  Enke l te lementer  i  Dommerudnævne lsesrådets  praks is
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9.1. Bilag

Landsretterne i alt

Kvinder 33,3 % Mænd 66,7 %

Østre Landsret

Kvinder 30 % Mænd 70 %

Vestre Landsret

Kvinder 50 % Mænd 50 %

Dommerudnævnelsesrådets indstillinger 

Fordeling på køn

Landsdommere

Der indgår 12 indstillinger, herunder 10 vedrørende Østre Landsret 

og 2 vedrørende Vestre Landsret.
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Byretterne i alt

Kvinder 66,7 % Mænd 33,3 %

Københavns Byret

Kvinder 65 % Mænd 35 %

Øvrige byretter

Kvinder 68 % Mænd 32 %

Dommerudnævnelsesrådets indstillinger 

Fordeling på køn 

Byretsdommere
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Der indgår 45 indstillinger, herunder 20 vedrørende Københavns Byret 

og 25 vedrørende øvrige byretter.
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Landsretterne i alt

Kvinder 55,3 % Mænd 44,7 %

Østre Landsret

Kvinder 50 % Mænd 50 %

Vestre Landsret

Kvinder 61,9 % Mænd 38,1 %

Dommerudnævnelsesrådets indstillinger 

Fordeling på køn

Midlertidigt beskikkede Landsdommere

Der indgår 47 indstillinger, herunder 26 vedrørende Østre Landsret 

og 21 vedrørende Vestre Landsret (eksklusiv korttidskonstitutioner).
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42 år = 10 %
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Vestre Landsret
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40 år = 50 %

41 år =   0 %

42 år =   0 %

43 år =   0 %

44 år =   0 %

45 år =   0 %

46 år =   0 %

47 år = 50 %

48 år =   0 %

Dommerudnævnelsesrådets indstillinger 

Alder ved udnævnelse
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Der indgår 12 indstillinger, herunder 10 vedrørende Østre Landsret 

og 2 vedrørende Vestre Landsret.
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38 år =   5,9 %

39 år = 29,4 %

40 år =   0,0 %

41 år = 17,6 %

42 år = 11,8 %

43 år =   0,0 %

44 år =   5,9 %

45 år =   5,9 %

46 år = 23,5 %

38 år =   0,0 %

39 år =   0,0 %

40 år = 30,0 %

41 år = 10,0 %

42 år = 20,0 %

43 år = 30,0 %

44 år = 10,0 %

45 år =   0,0 %

46 år =   0,0 %

Dommerudnævnelsesrådets indstillinger 

Alder ved 1. udnævnelse

Byretsdommere

Der indgår 27 indstillinger, herunder 17 vedrørende Københavns Byret 

og 10 vedrørende øvrige byretter.
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31 år =   0,0 %

32 år =   0,0 %

33 år =   0,0 %

34 år =   0,0 %

35 år =   7,7 %

36 år =   7,7 %

37 år =   3,9 %

38 år = 15,3 %

39 år = 15,3 %

40 år =   7,7 %

41 år =   3,9 %

42 år = 11,5 %

43 år =   3,9 %

44 år =   7,7 %

45 år =   0,0 %

46 år =   0,0 %

47 år =   0,0 %

48 år =   0,0 %

49 år =   0,0 %

50 år =   0,0 %

51 år =   3,9 %

52 år = 11,5 %

31 år =   4,8 %

32 år =   4,8 %

33 år =   4,8 %

34 år =   9,5 %

35 år =   9,5 %

36 år = 14,3 %

37 år =   9,5 %

38 år =   9,5 %

39 år =   9,5 %

40 år =   9,5 %

41 år =   9,5 %

42 år =   0,0 %

43 år =   0,0 %

44 år =   0,0 %

45 år =   4,8 %

46 år =   0,0 %

47 år =   0,0 %

48 år =   0,0 %

49 år =   0,0 %

50 år =   0,0 %

51 år =   0,0 %

52 år =   0,0 %

Dommerudnævnelsesrådets indstillinger 

Alder ved konstitution

Midlertidigt beskikkede landsdommere

Der indgår 47 indstillinger, herunder 26 vedrørende Østre Landsret

og 21 vedrørende Vestre Landsret (eksklusiv korttidskonstitutioner).
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Vestre Landsret

Dommer udenfor
Københavns byret 50 %

Direktorater mv. under 
justitsministeriet 50 %

Østre Landsret

Dommer udenfor
Københavns byret 10 %

Dommer i
Københavns byret 90 %

Dommerudnævnelsesrådets indstillinger 

Ansættelse ved udnævnelse

Landsdommere

Der indgår 12 indstillinger, herunder 10 vedrørende Østre Landsret 

og 2 vedrørende Vestre Landsret.
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Øvrige byretter

Dommerfuldmægtig/
retsassessor 40 %

Dommer 60 %

Københavns Byret

Landsdommer 5 %

Dommerfuldmægtig/
retsassessor 75 %

Justitsministeriets
departement 10 % Dommer 10 %

Dommerudnævnelsesrådets indstillinger 

Ansættelse ved udnævnelse

Byretsdommere

Der indgår 45 indstillinger, herunder 20 vedrørende Københavns Byret 

og 25 vedrørende øvrige byretter.
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Vestre Landsret

Advokat 4,8 %

Dommerfuldmægtig/
retsassessor 85,6 %

Universitetsansat 4,8 %

Politi/Anklagemyndighed 4,8 %

Østre Landsret

Advokat 3,8 %
Universitetsansat 3,8 %

Dommerfuldmægtig/
retsassessor 50 %

Direktorater mv. under
Justitsministeriet 15,5 %

Justitsministeriets
department 3,8 %

Politi/
Anklagemyndighed 3,8 %

Dommer 7,7 %

Anden ansættelse 11,6 %

Dommerudnævnelsesrådets indstillinger 

Ansættelse ved konstitution

Midlertidigt beskikkede Landsdommere

Der indgår 47 indstillinger, herunder 26 vedrørende Østre Landsret 

og 21 vedrørende Vestre Landsret (eksklusiv korttidskonstitutioner).
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Retsplejelovens kapitel 4

Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 857 af 12. september 2000

§42-46

Dommere, justitssekretærer, fuldmægtige m.m.

Retsplejelovens kapitel 4

Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 857 af 12. september 2000

§§42-46

Dommere, justitssekretærer, fuldmægtige m.m.
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Bekendtgørelse om forretningsorden for

Dommerudnævnelsesrådet

Bekendtgørelse nr. 589 af 21. juni 1999



39

1

2

3

4

5

6

7

8

9



40

1

2

3

4

5

6

7

8

9



41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.3.  B i l ag



9.4. Bilag

42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Retningslinier for korttidskonstitutioner 

af advokater i landsretterne, jf. retsplejelovens § 44 c.
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Dommerudnævnelsesrådet

Store Kongensgade 1-3

1264 København K

Telefon 70 10 33 22

Telefax 70 10 44 55




