
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 7226 8400 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Slotsholmsgade 10 1216 København K. T +45 7226 8400 F +45 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1906 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. oktober 2020. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

Charlotte Münter  

 

  

Folketinget  

Retsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark 

 

Dato: 10. november 2020 
Kontor: Koncerndigitaliserings-

enheden 

Sagsbeh: Maria Leander Nielsen-
Gøgsig 

Sagsnr.: 2020-0030-4843 

Dok.: 1657104 

Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1906 

Offentligt



 

 
2 

Spørgsmål nr. 1906 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvilke tiltag der er iværksat for at sikre 

hurtigere adgang til domme, så der kan skabes konkurrence på 

markedet for domsdatabaser?” 

 

Svar: 

Domstolsstyrelsen arbejder på etablering af en domsdatabase, som styrelsen 

forventer færdigetableret i løbet af 2021. Justitsministeriet har til brug for 

besvarelsen indhentet en udtalelse fra Domstolsstyrelsen, der har oplyst føl-

gende: 

 

”Domstolsstyrelsens bestyrelse traf i begyndelsen af 2014 be-

slutning om at etablere Domsdatabasen. Formålet med Doms-

databasen er at sikre offentlighed i retsplejen ved at gøre domme 

offentligt tilgængelige for enhver. Domsdatabasen bliver gratis 

og tilgængelig for såvel private som erhvervsdrivende og offent-

lige myndigheder.  

 

Domsdatabasen kommer i sit udgangspunkt til at indeholde et 

udsnit af domme i civile sager, der bliver afsagt efter, at Doms-

databasen er sat i drift. Udvælgelsen sker efter nogle overord-

nede kriterier for, hvornår en dom har retsinformatorisk værdi, 

og overførslen af dommene sker automatisk direkte fra Civilsy-

stemet (minretssag.dk). Derudover vil Domsdatabasen bl.a. in-

deholde en mindre del historiske domme fra civile sager og 

straffesager, der har en særlig offentlig interesse. Det er hensig-

ten, at der i forbindelse med udvikling af nye it-systemer ved 

domstolene skal skabes mulighed for at overføre domme i straf-

fesager til Domsdatabasen.  

 

Udviklingen af Domsdatabasen er i gang, og Domsdatabasen 

forventes færdigimplementeret i løbet af 2021.  

 

Danmarks Domstole har i et konkret tilfælde vurderet, at en an-

modning om aktindsigt i ca. 3.700 domsstrenge svarende til ca. 

10.000 domme fra en privat erhvervsdrivende forfølger et aner-

kendelsesværdigt formål. Danmarks Domstole leverer således 

løbende afgørelserne til den pågældende private erhvervsdri-

vende.  

 

Domstolsstyrelsen bemærker, at behandlingen af så store an-

modninger om aktindsigt er forbundet med et meget stort res-

sourcetræk over flere år. Anmodninger om aktindsigt i domme 

behandles af domstolene efter reglerne retsplejeloven og er så-

ledes judicielle afgørelser. Domstolsstyrelsen bemærker i øv-

rigt, at retterne ved udlevering af dokumenter i forbindelse med 

aktindsigter skal opkræve retsafgift i overensstemmelse med 

retsafgiftslovens § 48, stk. 1.” 
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