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1. Indledning  

1.1 I tilknytning til advokatundersøgelsen vedrørende DR Pigekoret har DR an-

modet Norrbom Vinding om at afklare, hvorvidt DR må antages at kunne have 

pådraget sig et erstatningsansvar. Der henvises til punkt 5 i den udgave af ad-

vokatundersøgelsen, der er offentliggjort (herefter ”advokatundersøgelsen”). 

 

1.2 Efter dansk erstatningsret er udgangspunktet, at der alene kan kræves erstat-

ning, hvis der som følge af en skade pådrages et økonomisk tab. Herudover 

er der i visse tilfælde mulighed for at få tilkendt en godtgørelse for ikke-

økonomisk skade – fx hvis der er lidt tort (herefter ”torterstatning”). 

 

1.3 Formålet med dette notat er at foretage en juridisk vurdering af, hvorvidt DR 

muligt har pådraget sig et sådant torterstatningsansvar. De i notatet indeholdte 

vurderinger er Norrbom Vindings alene, og notatet har dermed heller ikke ka-

rakter af en judiciel afgørelse, men er et grundlag, hvorpå DR efterfølgende 

kan vælge at disponere. Der henvises til punkt 2.3.7 i advokatundersøgelsen. 

 

1.4 Muligheden for at udbetale erstatning begrænses af reglerne i forældelseslo-

ven, hvorefter retten til erstatning for den type krav, der her er på tale, normalt 

forældes efter 3 år. Denne forældelsesfrist gælder dog ikke for krav, der er 

omfattet af forældelseslovens § 3, stk. 5.   

 

Det betyder, at det alene er 1) tilfælde af seksuelt krænkende adfærd, der er 

begået mod personer under 18 år, og som 2) vurderes at kunne være omfattet 

af straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser, der ikke er forældede på 
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nuværende tidspunkt, og som dermed vil kunne danne grundlag for et muligt 

erstatningskrav. 

 

Ud over at der skal være tale om en seksualforbrydelse begået mod en per-

son under 18 år, skal DR – for at kunne ifalde et muligt erstatningsansvar – til-

lige 3) have tilsidesat en lovbestemt forpligtelse. En sådan forpligtelse vil kun-

ne følge af DR’s forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskon-

vention (herefter ”EMRK”) eller efter dansk ret. 

 

1.5 I det omfang det vurderes, at DR må antages at kunne have pådraget sig et 

torterstatningsansvar over for et eller flere medlemmer af DR Pigekoret, er det 

op til DR at beslutte, om der skal betales torterstatning og i givet fald – inden 

for de rammer, der følger af retspraksis – at fastsætte størrelsen af de enkelte 

torterstatningsbeløb. DR’s råderum er derfor begrænset af de ved domstolene 

fastlagte erstatningsniveauer. 

 

1.6 Nedenfor følger en juridisk vurdering af, om DR må antages at have pådraget 

sig et erstatningsvar i forhold til de 64 tilfælde, hvor der efter Norrbom Vin-

dings vurdering har været udvist krænkende adfærd i form af seksuel chikane, 

herunder uønsket seksuel opmærksomhed, over for medlemmer af DR Pige-

koret, jf. advokatundersøgelsens punkt 4.1.1.13. I notatet er der tale om en 

opsummering af Norrbom Vindings juridiske undersøgelser og vurderinger, og 

der redegøres derfor alene for de mere overordnede juridiske rammer og kon-

klusioner. Da notatet i øvrigt knytter sig til advokatundersøgelsens resultater, 

henvises der hertil for så vidt angår de faktiske oplysninger. 

 

1.7 Notatet er i det følgende struktureret således, at Norrbom Vindings samlede   

konklusion følger under punkt 2, under punkt 3 redegøres for spørgsmålet om 

forældelse, mens der under punkt 4 redegøres for DR’s mulige erstatningsan-

svar efter EMRK. Afslutningsvis følger i punkt 5 en oplistning af de kilder, som 

notatet baserer sig på.   

 

 

2. Konklusion 

2.1 Advokatundersøgelsen vedrørende DR Pigekoret har afdækket, at der efter 

Norrbom Vindings vurdering har været udvist krænkende adfærd i form af 

seksuel chikane, herunder uønsket seksuel opmærksomhed, over for med-

lemmer af DR Pigekoret i hvert fald i 64 tilfælde. 

 

2.2 Baseret på de juridiske undersøgelser er det herefter vurderingen, at der i 22 

ud af de i alt 64 tilfælde, hvor der har været udvist krænkende adfærd over for 

medlemmer af DR Pigekoret, har været tale om krænkelser af mindreårige 

kormedlemmer under omstændigheder, hvor der må antages at være sket en 
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krænkelse af EMRK artikel 8, og hvor der derfor er grundlag for at udbetale en 

torterstatning. 

 

2.3 Herudover er det vurderingen, at DR også muligt vil være erstatningsansvarlig 

efter EMRK artikel 3 eller artikel 8 i tre yderligere tilfælde. I disse tre tilfælde 

skal det dog – om muligt – søges nærmere afklaret, hvornår de udviste forhold 

fandt sted, da dette er afgørende for, om der er indtrådt forældelse. 

 

Om disse konklusioner kan det uddybende oplyses:   

 

2.4 Fysiske krænkelser 

 

 I forhold til krænkelserne i form af fysiske tilnærmelser, jf. advokatundersøgel-

sens punkt 4.1.1.6, der er udvist over for kormedlemmer under 18 år, og 

som har bestået af berøringer intime steder, ufrivillige kys, herunder gentagne 

og langvarige tungekys, egentlige befamlinger og adfærd af endnu grovere ka-

rakter, vil DR muligt kunne ifalde et torterstatningsansvar efter EMRK artikel 3 

eller artikel 8, og et sådant krav er ikke forældet. Dette skyldes, at krænkelser 

af en sådan karakter dels er omfattet af anvendelsesområdet for EMRK artikel 

3 eller artikel 8, dels er at anse for et overgreb omfattet af definitionen i foræl-

delseslovens § 3, stk. 5.   

 

 For så vidt angår størrelsen af en mulig torterstatning er det vurderingen, at i 

det omfang der er tale om torterstatning for krænkelser i strid med EMRK arti-

kel 8 (de mindre grove tilfælde), vil niveauet være mellem 5.000-25.000 kr. 

 

 I det omfang der er tale om grovere krænkelser i strid med EMRK artikel 3, og 

hvor krænkelserne måtte have karakter af seksuelle overgreb begået over en 

længere periode, vil niveauet for en torterstatning være i størrelsesordenen 

300.000 kr. Er der tale om en enkeltstående krænkelse, der ligeledes vil kun-

ne kvalificeres som et groft seksuelt overgreb, vil torterstatningsniveauet være 

mellem 150.000-300.000 kr. 

 

 I forhold til krænkelser i form af øvrige fysiske tilnærmelser, jf. advokatunder-

søgelsens punkt 4.1.1.6, der ikke har haft en karakter som beskrevet ovenfor i 

punkt 2.4.1, fremstår de afdækkede forhold ikke af en sådan karakter, at der 

vurderes at være grundlag for et muligt erstatningsansvar efter EMRK artikel 3 

eller artikel 8. I forhold til national dansk ret vil disse krænkelser heller ikke  

være at anse for et overgreb omfattet af definitionen i forældelseslovens § 3, 

stk. 5, hvorfor et eventuelt erstatningskrav baseret på national dansk ret under 

alle omstændigheder også må anses for at være forældet.  

 

2.5 Verbale krænkelser, mobning og grooming-lignende adfærd 
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 I forhold til krænkelserne i form af verbale tilnærmelser, jf. advokatundersø-

gelsens punkt 4.1.1.7, der er udvist over for kormedlemmer under 18 år, 

fremstår de afdækkede forhold ikke af en sådan karakter, at der vurderes at 

være grundlag for et muligt erstatningsansvar efter EMRK artikel 3 eller artikel 

8. I forhold til national dansk ret vil de verbale krænkelser med overvejende 

sandsynlighed heller ikke være at anse for et overgreb omfattet af definitionen 

i forældelseslovens § 3, stk. 5, hvorfor et eventuelt erstatningskrav baseret på 

national dansk ret under alle omstændigheder også må anses for at være 

forældet.  

 

 Mobning og grooming-lignende adfærd generelt, der ikke tillige indeholder et 

element af fysisk vold/trusler herom og/eller andre alvorlige retsstridige konse-

kvenser, falder generelt uden for anvendelsesområdet for EMRK. På samme 

måde antages også det at have været en del af en seksualiseret kultur at falde 

uden for anvendelsesområdet for EMRK. I forhold til national dansk ret vil den 

type adfærd heller ikke være at anse for et overgreb omfattet af definitionen i 

forældelseslovens § 3, stk. 5, hvorfor et eventuelt erstatningskrav baseret på 

national dansk ret under alle omstændigheder også må anses for at være 

forældet. 

 

 

3. Forældelse 

3.1 Forældelsesfrister 

 

 Forældelseslovens almindelige udgangspunkt er, at fordringer forældes efter 3 

år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, 

stk. 1. Af § 3, stk. 3, nr. 2, fremgår, at der i sager om erstatning uden for kon-

trakt (for andre krav end personskade) gælder en absolut forældelsesfrist på 

10 år. 

 

 Som en undtagelse til det generelle udgangspunkt fremgår det af forældelses-

lovens § 3, stk. 5, der har følgende ordlyd: 

 

“Fordringer på erstatning eller godtgørelse, som udspringer af, at 

en forvaltningsmyndighed, jf. forvaltningslovens § 1, stk. 1 og 2, 

har tilsidesat lovbestemte forpligtelser over for en person under 

18 år i forbindelse med overgreb begået over for denne, forældes 

ikke.” 

 

 Bestemmelsen i forældelseslovens § 3, stk. 5, blev indsat ved lov nr. 140 af 

28. februar 2018. Det fremgår af lovens § 5, stk. 2, at bestemmelsen også fin-

der anvendelse på fordringer, der var forældet før lovens ikrafttræden, dvs., at 

bestemmelsen gælder med tilbagevirkende kraft.  
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 Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der ved overgreb forstås 

sådanne strafbare handlinger mod et barn eller en ung under 18 år, som er 

omfattet af straffelovens kapitel 24-26 (seksualforbrydelser, forbrydelser mod 

liv og legeme samt forbrydelser mod den personlige frihed) samt straffelovens 

§ 210 om incest og § 213 om vanrøgt. Ved tilsidesættelsen af lovbestemte 

forpligtelser forstås bl.a. tilsidesættelsen af forpligtelser efter EMRK.  

 

3.2 Straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser 

 

 Det er vurderingen, at de forhold, der er afdækket i forbindelse med advokat-

undersøgelsen, er forældede, medmindre de er omfattet af anvendelsesområ-

det for forældelseslovens § 3, stk. 5.  

 

 I forhold til vurderingen af, om et forhold er omfattet af forældelseslovens § 3, 

stk. 5, er det bl.a. afgørende, om der er tale om et forhold, som vurderes om-

fattet af straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser. Den nedre grænse 

herfor er straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse. 

  

 Af retspraksis fremgår det, at blufærdighedskrænkelser kan komme til udtryk 

såvel fysisk som verbalt, og at der i alle tilfælde foretages en konkret vurde-

ring, hvor der bl.a. lægges vægt på, under hvilke omstændigheder forholdet er 

udvist. For så vidt angår fysiske krænkelser indgår det bl.a. i vurderingen, hvor 

(på kroppen) og hvordan berøringerne har fundet sted, og for så vidt angår 

verbale krænkelser indgår det bl.a. i vurderingen, hvilket sprogbrug der har 

været udvist, og om ytringerne har været fremsat direkte henvendt til den for-

urettede.  

 

 Om et forhold vurderes omfattet af straffelovens kapitel 24 om seksualforbry-

delser, og dermed om forholdet vurderes omfattet af anvendelsesområdet for 

forældelseslovens § 3, stk. 5, beror dermed på en vurdering af, om der er tale 

om et forhold, der må anses for at være omfattet af straffelovens § 232 eller 

en af de andre bestemmelser om seksualforbrydelser.  

     

 

4. EMRK 

4.1 Indledende bemærkninger 

 

 Som redegjort for kan DR ifalde et muligt erstatningsansvar, hvis DR har til-

sidesat en lovbestemt forpligtelse over for et mindreårigt kormedlem. En så-

dan forpligtelse vil kunne følge af DR’s forpligtelser efter EMRK eller efter 

dansk ret.  

 

 I det følgende redegøres der for DR’s mulige erstatningsansvar efter EMRK. I 

punkt 4.2 redegøres der for EMRK i dansk ret, og i hvilket omfang DR er at 
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anse som pligtsubjekt. I punkt 4.3 redegøres der for anvendelsesområdet for 

EMRK artikel 3 og artikel 8, mens der i punkt 4.4 redegøres for ansvarsgrund-

laget for krænkelser af EMRK. Afslutningsvis redegøres der i punkt 4.5 for 

torterstatningsniveauet for krænkelser af EMRK artikel 3 og artikel 8. 

 

4.2 EMRK i dansk ret – DR som pligtsubjekt 

 

 Ved lov nr. 285 af 29. april 1992 blev EMRK inkorporeret i dansk ret, således 

at konventionens enkelte bestemmelser siden dette tidspunkt har været en del 

af lovgivningen i Danmark. Inden selve inkorporeringen var EMRK dog princi-

pielt allerede gennemført i dansk ret, og den danske stat var dermed også for-

pligtet til at efterleve EMRK før 1992.   

 

 Selvom EMRK alene forpligter de kontraherende stater, opererer Den Euro-

pæiske Menneskerettighedsdomstol (herefter ”EMD”) imidlertid med et bredt 

statsbegreb.  

 

 Baseret på retspraksis fra EMD er det vurderingen, at DR er at anse for at væ-

re omfattet af EMRK’s statsbegreb og derfor pligtsubjekt efter konventionen.  

 

4.3 EMRK artikel 3 og artikel 8 

 

 I forhold til de afdækkede krænkelser vedrørende DR Pigekoret kan retsprak-

sis fra særligt EMD, men også de danske domstole, overordnet deles op som 

følger: 

 

 Grove seksuelle krænkelser vil almindeligvis være omfattet af EMRK ar-

tikel 3. Tilsvarende vil gentagne blufærdighedskrænkelser undtagelses-

vist og under særlige omstændigheder tillige kunne være omfattet af 

EMRK artikel 3.  

 

 Enkeltstående blufærdighedskrænkelser særligt i kombination med an-

dre faktorer må i udgangspunktet antages at være omfattet af anvendel-

sesområdet for EMRK artikel 8. Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte 

(grove) tilfælde af blufærdighedskrænkelser i kombination med andre 

faktorer efter en konkret vurdering helt undtagelsesvis vil kunne være 

omfattet af EMRK artikel 3. 

 

 Mobning og grooming-lignende adfærd generelt, der ikke tillige indehol-

der et element af fysisk vold/trusler herom og/eller andre alvorlige rets-

stridige konsekvenser, vil almindeligvis ikke være omfattet af EMRK arti-

kel 8 (og artikel 3). 

 

4.4 Ansvarsgrundlaget for DR 
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 Overordnet kan staten – og dermed DR – potentielt ifalde ansvar for krænkel-

ser af EMRK på to måder: 

 

1. Enten som en direkte konsekvens af, at den ansvarspådragende adfærd 

er udøvet af personer i offentlig tjeneste – en såkaldt ”statsagent”, der 

handler som led i eller med klar tilknytning til tjenesten, da staten herefter 

anses for selv at have udført handlingen.   

 

2. Eller som følge af manglende eller utilstrækkelig iagttagelse af positive 

handlepligter til at forebygge krænkelser begået af private på baggrund 

af viden eller burde viden om de mulige krænkelser. 

 

 Som det fremgår af punkt 4.1.1.13 i advokatundersøgelsen, kan de 64 afdæk-

kede krænkelser henføres til i alt seks forskellige personer.  

 

 For så vidt angår de voksne i og omkring DR Pigekoret, der var ansat af DR, 

var disse utvivlsomt omfattet af ”statsagentbegrebet”, når de handlede som 

led i deres virke.  

 

 I det omfang der er tale om seksuelle krænkelser foretaget i regi DR Pigeko-

ret, hvad enten der er tale om korprøver, korturnéer eller fester i korprøvesa-

len eller andre steder i DR, er der tale om handlinger, der er foretaget i tjene-

sten eller i hvert fald med en klar tilknytning til tjenesten.  

 

Dette må også antages at gøre sig gældende for så vidt angår fester og lig-

nende med kormedlemmer i mere privat regi, hvor eksempelvis deltagelse i 

festen stadig havde en relation til pågældendes fortsatte medlemskab af DR 

Pigekoret.  

 

 For så vidt angår de voksne i og omkring DR Pigekoret, der ikke var i et egent-

lig ansættelsesforhold hos DR, men hvor de pågældende ikke desto mindre 

havde en fast og langvarig tilknytning til DR Pigekoret og samtidig varetog 

praktiske opgaver i et sådant omfang, at de pågældende enten lige så vel 

kunne have været i et ansættelsesforhold, eller hvor det for kormedlemmerne 

formentlig fremstod som om, at de var i et ansættelsesforhold, vil de pågæl-

dende – for så vidt angår handlinger foretaget i regi DR Pigekoret – ligeledes 

sandsynligvis være at anse for omfattet af ”statsagentbegrebet”.  

 

 Derimod vil eksempelvis forældre – der ad hoc eller måske ligefrem i perioder 

har hjulpet til med praktiske opgaver relateret til DR Pigekoret, men som ikke i 

øvrigt har fremstået som værende ansatte over for kormedlemmerne eller har 

været givet særlige beføjelser/ansvarsområder – ikke være at anse for omfat-

tet af ”statsagentbegrebet”. 

 



8 

 

 

 

 

 

 Opsummerende må det herefter antages, at DR i forhold til de afdækkede 

krænkelser i langt de fleste tilfælde vil være at anse for direkte ansvarlig for 

den udviste adfærd begået af de voksne, der var i og omkring DR Pigekoret – 

i hvert fald i de tilfælde, hvor kormedlemmerne har været under 18 år.  

 

 For så vidt angår krænkelser udvist af voksne i og omkring DR Pigekoret, der 

ikke er at anse for at være omfattet af ”statsagentbegrebet”, vil sådanne tilfæl-

de skulle vurderes i henhold til DR’s positive forpligtelser efter EMRK artikel 3 

og/eller artikel 8, jf. ovenfor under punkt 4.4.1. Det afgørende vil derfor være, 

om DR har undladt at træffe de foranstaltninger, der med rimelighed ville kun-

ne forventes af DR for at forebygge og forsøge at forhindre krænkelser, som 

DR havde eller burde have haft kendskab til.  

 

4.5 Torterstatning for krænkelser af EMRK 

 

 Principper vedrørende udmålingen af torterstatning  

 

4.5.1.1 I forhold til de nationale domstoles udmåling af torterstatning overlader EMD 

staterne en vis skønsmargin, og EMD anerkender, at der kan tages hensyn til 

den måde, der traditionelt er blevet udmålt torterstatning på i national ret, så 

længe denne samlet set ikke er urimelig i lyset af EMD’s praksis. 

 

4.5.1.2 Ovenstående betyder i en dansk kontekst navnlig, at de danske domstole ud-

over retspraksis fra EMD i udmålingen af torterstatning vil kunne tage højde 

for torterstatningsniveauet i lignende nationale danske sager om tort efter er-

statningsansvarslovens § 26, hvilket også ses at være tilfældet i dansk rets-

praksis. 

 

 Torterstatningsniveauet for krænkelser af EMRK 

 

4.5.2.1 De torterstatninger, der udmåles af de danske domstole for krænkelser af 

EMRK artikel 3 og artikel 8, ligger generelt væsentligt under dem, der udmåles 

ved EMD. Udmålingen af torterstatning for krænkelse af EMRK må først og 

fremmest skulle ses i lyset af dansk ret.  

 

4.5.2.2 I dansk ret er der ved at danne sig en praksis for, at offeret i sager, hvor en 

myndighed er direkte ansvarlig for eller har undladt at leve op til sin positive 

forpligtelse efter EMRK artikel 3 til at forebygge eller forhindre overgreb begå-

et af private på mindreårige i form af vold, alvorlig vanrøgt og/eller seksuelle 

overgreb igennem en længere periode/årrække, tilkendes en torterstatning på 

300.000 kr. 

 

Er der tale om en enkeltstående krænkelse, der ligeledes vil kunne kvalificeres 

som et groft seksuelt overgreb, vil torterstatningsniveauet være omkring 

150.000-300.000 kr. 
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4.5.2.3 I forhold til udmålingsniveauet i sager om blufærdighedskrænkelser over læn-

gere tid i strid med EMRK artikel 3 ses der ingen praksis herom, hverken hos 

EMD eller ved de danske domstole. Denne sagstype må dog siges at ligge 

omkring den nedre grænse for artikel 3’s anvendelsesområde, og derfor vur-

deres torterstatningsniveauet også at ligge på et væsentligt lavere niveau end 

300.000 kr. Dette understøttes yderligere af, at de danske domstole i sager 

om krænkelser indeholdende et element af blufærdighedskrænkelse af længe-

re varighed i strid med EMRK artikel 3 alene har tilkendt torterstatninger i ni-

veauet 25.000-30.000 kr. 

 

4.5.2.4 For så vidt angår udmålingsniveauet i sager om krænkelser af EMRK artikel 8 

har de danske domstole indtil videre udmålt torterstatninger i niveauet 10.000-

25.000 kr.   

 

Det skal i tilknytning hertil bemærkes, at niveauet for torterstatning efter er-

statningsansvarslovens § 26 i sager om blufærdighedskrænkelse ses at ligge i 

niveauet 5.000-20.000 kr., i det omfang der tilkendes en sådan, hvilket dom-

stolene formentlig også vil være tilbøjelige til at lægge sig op ad i udmålings-

spørgsmålet.  

 

Samlet set vurderes torterstatningsniveauet i sager om blufærdighedskræn-

kelser, der udgør en overtrædelse af EMRK artikel 8, derfor formentligt at ligge 

i niveauet 5.000-25.000 kr. Dette understøttes af den praksis, der henvises til i 

punkt 4.5.2.3, idet det har formodningen imod sig, at domstolene vil tilkende 

en højere torterstatning i en (til dels sammenlignelig) sag, der alene var omfat-

tet af EMRK artikel 8, end de ville gøre i de ovennævnte sager omfattet af 

EMRK artikel 3. 

 

   

5. Kilder 

5.1 Som anført ovenfor baserer de juridiske undersøgelser sig på en gennemgang 

af såvel dansk retspraksis som praksis ved EMD. De afgørelser, der er indgå-

et i undersøgelserne i notatet, kan ikke sammenlignes 1:1 med de forhold, der 

er afdækket i forbindelse med advokatundersøgelsen, men de tjener ikke de-

sto mindre til belysning af, hvornår et givet forhold vurderes at være omfattet 

af EMRK’s anvendelsesområde samt udmålingsniveauet for en eventuel er-

statning. 

 

5.2 Blandt de afgørelser, der er indgået i undersøgelserne, kan henvises til: 

 

 Afgørelser fra danske domstole: U.1988.397HV, U.1991.842H, 

U.2004.970H, TFK2009.921V, U.2011.2695H, U.2013.1621Ø, 

U.2015.2561H, U.2016.3570Ø, U.2017.3272Ø, U.2018.1197H, 
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U.2018.2520Ø, U.2018.3230H, 2018.3631Ø, U.2019.4010H, Køben-

havns byrets dom af 1. marts 2019, U.2020.1879H, U.2021.565Ø, 

U.2021.1073Ø, U.2021.1221Ø, U.2021.2254Ø, TFK2021.820Ø, 

TFK.2021.1103V, TFK.2021.1161V, TFK.2021.623V samt Københavns 

Byrets dom af 3. november 2021 og Godhavns-sagen (forlig). 

 

 Afgørelser fra EMD: Beslutning nr. 17358/90 af 22. februar 1996, dom nr. 

14838/89 af 23. november 1993, dom nr. 23178/94 af 25. september 

1997, dom nr. 23184 23185/94 af 24. april 1998, dom nr. 15618/89 af 28. 

juni 1998, dom nr. 9787/82 af 5. oktober 1998, dom nr. 30210/96 af 26. 

oktober 2000, dom nr. 25657/94 af 10. juli 2001, dom nr. 25196/94 af 15. 

november 2001, dom nr. 33218/96 af 26. november 2002, dom nr. 

44647/98 af 28. januar 2003, dom nr. 77617/01 af 26. januar 2006, dom 

nr. 54810/00 af 11. juni 2006, dom nr. 35016/03 af 21. oktober 2010, 

dom nr. 46092/06 af 8. november 2011, dom nr. 36146/05 af 12. januar 

2012, dom nr. 26692/05 af 20. marts 2012, dom nr. 5786/08 af 12. no-

vember 2013, dom nr. 51083/09 af 23. marts 2014, dom nr. 61495/11 af 

15. marts 2016, dom nr. 30808/11 af 31. marts 2016, dom nr. 68059/13 

af 7. marts 2017, dom nr. 588/13 af 22. februar 2018, dom nr. 74768/10 

af 18. juni 2019, dom nr. 24213/08 af 18. juni 2019, dom nr. 39257/17 af 

28. maj 2020 og dom nr. 31549/18 af 9. november 2021. Storkammer-

dom nr. 28396/95 af 28. oktober 1999, storkammerdom nr. 60642/08 af 

16. juli 2014, storkammerdom nr. 35382/97 af 6. april 2000, storkammer-

dom nr. 29392/95 af 10. maj 2001, storkammerdom nr. 36813/97 af 29. 

marts 2006, storkammerdom nr. 35810/09 af 28. januar 2014 og stor-

kammerdom nr. 22457/16 af 2. februar 2021. 

 

5.3 De juridiske undersøgelser baserer sig derudover på en gennemgang af om-

budsmandsudtalelser samt relevant juridisk litteratur, herunder navnlig Den 

Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere af Jon Kjølbro, 5. 

udgave 2020, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Den Europæiske Menne-

skerettighedskonvention med kommentarer af Peer Lorenzen, m.fl., 3. udgave 

2011, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Individets Grundlæggende Ret-

tigheder af Jens Elo Rytter, 4. udgave 2021, Karnov, Offentlige myndigheders 

erstatningsansvar af Peter Pagh, m.fl., 1. udgave 2017, Jurist- og Økonomfor-

bundets Forlag, Det offentliges kompensationsansvar for krænkelser af inter-

nationale menneskerettigheder (I) af Jonas Christoffersen, U.2005B.133, Det 

offentliges kompensationsansvar for krænkelser af internationale menneske-

rettigheder (II) af Jonas Christoffersen, U.2016B.232, Erstatningsansvarsloven 

med kommentarer af Jens Møller, m.fl., 7. udgave 2020, Jurist- og Økonom-

forbundets Forlag, Det offentlige som procespart af Frederik Waage, 1. udga-

ve 2017, Karnov, samt Retsplejeloven – 100 år af Ulrik Rammeskow Bang-

Pedersen, m.fl., 1. udgave 2019, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

 


