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Krav og forventninger til den moderne dommer 
 

Højesteretsdommer Vibeke Rønne, Danmark 

 

 

1 Indledning 

Som dommer er det meget relevant at reflektere over emnet for denne drøftelse: ”Krav 

og forventninger til den moderne dommer”. Emnet er meget bredt, og det er ikke 

muligt at foretage en udtømmende redegørelse for det. Jeg mener, justitiekansler Anna 

Skarhed referat er inde på de mest centrale emner. Jeg vil i mit indlæg forholde mig til 

de teser, som jeg finder vigtigst, og supplere med en yderligere tese vedrørende krav 

til dommerens sprogkundskaber. 

Indledningsvis vil jeg takke referenten for hendes tilgang til og behandling af 

emnet. Referatet har sat mange tanker i gang og skaber et godt grundlag for videre 

drøftelse. På de allerfleste punkter kan jeg tilslutte mig både hendes indfaldsvinkel og 

hendes synspunkter.  Jeg er herunder enig i, at samfundsudviklingen har medført, at 

der er sket en perspektivforskydning, således at omverdenens krav og forventninger til 

domstolene er kommet i fokus. Tidligere ville det f.eks. have været utænkeligt at 

pålægge domstolene krav til produktivitet og til dokumentation for og måling af 

kvaliteten af arbejdet ved domstolene. Nu ser domstolene redegørelser herom som en 

mulighed for at synliggøre sin virksomhed og ressourceanvendelse samt dommernes 

arbejde. 

 

2 Domstolenes rolle i samfundet og dommerens opgaver 

Domstolene kan ikke gøre sig fortjent til den almene tillid, som er en forudsætning for 

respekten for domstolene, med mindre dommerne lever op til de højeste krav med 

hensyn til uvildighed og uafhængighed. Det er således ikke nok, at den moderne 

dommers faglige kompetence ligger i top. Der stilles også store krav til dommerens 

personlige kompetencer, hvor egenskaber som autoritet, gennemslagskraft, robusthed, 

selvstændighed og integritet er i højsædet. Dommeren må ikke lade sig påvirke af 

tilfældige strømninger i samfundet, pres fra massemedier eller andre, men alene træffe 

afgørelse ud fra gældende ret.  

Det giver sig selv, at befolkningens krav og forventninger kun kan tilgodeses, 

når de er i overensstemmelse med den demokratisk vedtagne retsordnen og ”rule of 

law”, således som referenten anfører i sin tese 1. Imidlertid åbner lovgivningen ofte 

for fortolkningsmuligheder, hvilket overlader den konkrete udfyldning til domstolene. 

I den forbindelse må det naturligt overvejes, hvilken betydning lovforarbejder kan 

tillægges. Af hensyn til dommernes fuldstændige uafhængighed må lovforarbejder 

som udgangspunkt tillægges stor betydning. Hvis meningen efter lovens tekst og 

forarbejder er klar, må dommeren respektere lovgivers hensigter. Der er derimod 

plads for dommerens retsskabende virksomhed, når loven og forarbejderne ikke giver 

vejledning til løsning af den konkrete sag. I sådanne tilfælde får dommeren større 

mulighed for at øve indflydelse på, hvilken vej samfundet bør udvikle sig.  

Betydningen af forarbejder vil naturligt afhænge af deres karakter. I nogle 

tilfælde bygger lovgivning på resultatet af et langvarigt udvalgsarbejde. Det vil 
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afspejle sig i lovforslagets bemærkninger, hvor der detaljeret redegøres for lovens 

indhold og formål, og hvor der argumenteres for, hvorfor retsstillingen bør være, som 

foreslået. I andre tilfælde foreligger der ikke et sådant forudgående udvalgsarbejde. I 

Danmark ser vi navnlig inden for straffelovgivningen eksempler på love, der bygger 

på en politisk opfattelse af, hvad befolkningens retsfølelse kræver. Strengere straffe 

for vold, voldtægt og våbenbesiddelse er blot nogle eksempler på lovgivning af denne 

karakter. I bemærkninger til sådanne lovforslag gives der ofte klare og stort set 

udtømmende anvisninger på strafudmåling. For en dommer kan sådanne 

strafskærpelser, der ofte er løsrevet fra anden straflovgivning, fremstå som noget 

tilfældighedspræget. Det medfører imidlertid ikke, at dommeren ikke skal følge 

lovens anvisninger. Det er således ikke dommerens opgave at tage stilling til, om 

strafskærpelsen er rimelig eller ikke. Hvis lovgiver ønsker at fastsætte detaljerede 

regler for udmåling af straffe, må dommeren respektere dette. Da bemærkninger af 

gode grunde ikke kan være udtømmende, får dommeren imidlertid en vanskelig 

opgave, når det konkrete tilfælde skal afgøres under iagttagelse af loven og 

bemærkningerne.   

 

3 Globalisering  

Globaliseringen er slået igennem ved domstolene, idet rettens brugere er blevet mere 

internationale, ligesom internationale retsregler i stigende grad har indflydelse ved 

afgørelsen af enkelte sager. Dette stiller større krav til dommerens kompetencer. Det 

er naturligt i den forbindelse at pege på dommerens sprogkundskaber. Gode 

sprogkundskaber navnlig i engelsk vil lette tilegnelsen af udenlandske retskilder og 

internationalt litteratur og vil gøre det muligt at gennemføre en sag delvis på grundlag 

af udenlandske tekster og forklaringer. Gode sprogkundskaber kan således være 

nødvendige, hvis domstolene skal fastholde rollen som det centrale 

konfliktløsningsforum, også i tvister af international karakter.  

Men også på andre områder stiller globaliseringen øgede krav til dommerens 

kompetencer. Det gælder naturligvis i første række viden om og forståelse for 

internationale regler. Sager, hvis afgørelse berører såvel nationale som internationale 

regler, giver anledning til særlige problemer, navnlig hvis der rejses spørgsmål, om 

den nationale regel er i strid med den internationale. I Danmark har vi for nylig taget 

stilling til, om en national regel om ret til familiesammenføring var forenelig med 

EMRK artikel 8 om retten til respekt for familielivet og artikel 14, hvorefter nydelsen 

af de i konventionen anerkendte rettigheder og friheder sikres uden forskel på grund 

af f.eks. køn, race og national eller social oprindelse. Menneskerettighedsdomstolen 

havde den 28. maj 1985 i Abdulaziz-sagen afgjort et lignende tilfælde. Det er 

imidlertid en kendt sag, at Menneskerettighedsdomstolen, ligesom f. eks. EU-

Domstolen, anvender dynamisk fortolkning, hvilket gav anledning til overvejelser, om 

Abdulaziz- sagen fortsat kunne antages at være udtryk for gældende ret. 

Dette eksempel illustrerer på en god måde referentens tese 4, som jeg er helt 

enig i. Den øgede internationalisering stiller naturligvis øgede krav til dommeren, der 

ikke blot skal have omfattende kendskab til de internationale regler med dertil 

hørende praksis, men også være i stand til på baggrund heraf at foretage en ofte 

vanskelig prøvelse af den nationale regels forenelighed med den internationale. I den 

sammenhæng får forarbejder til national lovgivning naturligvis mindre betydning, 
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ligesom dommerens virksomhed får mere retsskabende karakter. Det kan selvfølgelig 

anføres, at dommeren herved bliver en del af den politiske proces og derved kommer 

til at fremstå mindre uafhængig. Det er imidlertid politikerne, der har truffet 

beslutning om landets tilslutning til den internationale regel, og dommernes opgave 

bliver i denne sammenhæng at skabe forenelighed mellem de nationale og de 

internationale regler.  

 

4 Dommerens personlige kompetencer 

I sin tese 5 anfører referenten, at det multikulturelle samfund stiller nye krav til 

dommeren. Dommeren skal have forståelse for udlændinges situation og skal kunne 

forklare sine beslutninger, således at den enkelte får tillid til retsvæsnet. Jeg er enig i, 

at det multikulturelle samfund stiller øgede krav til bl.a. dommerens indlevelsesevne 

og evne til at kommunikere. Det er imidlertid ikke kun i forhold til parter med 

fremmed baggrund, der stilles sådanne krav. Det er i almindelighed et krav til den 

moderne dommer, at den pågældende er i stand til at sætte sig ind i den enkeltes 

situation og til at forklare sine beslutninger. Både de professionelle aktører og sagens 

parter må mødes på de pågældendes præmisser. Det er vigtigt, at sagens parter, 

herunder tiltalte, lægdommere og advokater føler sig hørt og behandlet med respekt. 

Dommeren arbejder ofte i et forum, hvor der kan være store følelsesmæssige 

spændinger mellem de involverede parter eller for den enkelte. Det er derfor vigtigt, at 

dommeren kan udvise empati og situationsfornemmelse, ligesom dommeren skal have 

øje for konkret konfliktløsning.  

 

5 Mediernes magt 

Jeg er enig med referenten i, at mediernes fremtrædende rolle i samfundet stiller 

øgede krav til dommerens kommunikationsevner. Medierne er afgørende for 

befolkningens forståelse af domstolenes virksomhed. Tilliden til domstolen svækkes, 

når domstolene kritiseres i medierne på forkert grundlag. Domstolene må vise 

åbenhed og gøre en aktiv indsats for at give medierne et korrekt billede af sin 

virksomhed. Dette skaber den bedste mulighed for, at flere på oplyst grundlag kan 

deltage i en debat om emner, der berører domstolene. Det er vigtigt, at dommerne 

aktivt tager del i denne formidlingsopgave, og at det ikke overlades til f.eks. 

politikere, advokater og professorer at skabe rammerne for debatten. Dommerne bør 

dog ikke være så ivrige for at imødekomme mediernes behov, at det kompromitterer 

den pågældendes integritet og giver grundlag for beskydninger om populisme. Den 

øgede mediebevågenhed stiller således ikke kun øgede krav til dommerens evne til at 

formidle et ofte kompliceret stof på en kort, klar og letforståelig måde, men også til 

forståelse for dommerens opgave i den pågældende situation. 

Vi har i Danmark tilrettelagt kommunikationen med medierne i form af en 

pressekontaktdommerordning. Ordningen er etableret ved det enkelte embede, og 

pressekontaktdommeren har til opgave at besvare afklarende spørgsmål i forbindelse 

med rettens afgørelse i den enkelte sag og praksis på området samt redegøre for 

generelle spørgsmål. Det er således ikke den dommer, der har medvirket ved den 

konkrete sag, som medierne kan tage kontakt til. Dette er en rigtig tilgang til opgaven. 

Den enkelte dommer hverken kan eller skal deltage i debat om en konkret sag.  
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Derimod er det pressekontaktdommernes opgave at sørge for, at debatten foregår på et 

fagligt korrekt grundlag.  

Pressekontaktdommerordningen bør imidlertid suppleres med 

pressemeddelelser og nem adgang – navnlig via domstolenes hjemmeside – til domme 

og generel information om domstolenes virksomhed. Som led i løsningen af denne 

opgave lægger Højesteret løbende domsresuméer og domme på sin hjemmeside. 

Endvidere har Højesteret taget initiativ til møder med repræsentanter for pressen, hvor 

dommerne har informeret om Højesterets virksomhed og aktuelle emner. Møderne har 

været meget velbesøgte og spørgelysten blandt journalisterne stor. 

 

6 Afslutning – teser 

Under henvisning til det, som jeg har anført under punkt 3, foreslår jeg, at referentens 

7 teser suppleres med følgende: 

 

Tese 8: Gode sprogkundskaber hos dommerne er nødvendige, hvis domstolene skal 

fastholde rollen som det centrale konfliktløsningsforum, også i tvister af international 

karakter.  

 


