
 

 

 

UDSKRIFT 

AF 

RIGSRETTENS DOMBOG 

 
 
 

RIGSRETTENS DOM 
afsagt mandag den 13. december 2021 

 

 

Rigsretssagen 

mod 

fhv. minister Inger Støjberg 

 

 

I pådømmelsen har deltaget Rigsrettens dommere, 13 højesteretsdommere og 13 dommere 

valgt af Folketinget. De deltagende højesteretsdommere er: Thomas Rørdam (rettens for-

mand), Poul Dahl Jensen (næstformand), Jens Peter Christensen, Henrik Waaben, Michael 

Rekling, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Kurt Rasmussen, Jens Kru-

se Mikkelsen, Lars Apostoli, Anne Louise Bormann og Kristian Korfits Nielsen. De af Folke-

tinget valgte dommere er: Erik Christensen, Jacob Mchangama, Pia Gjellerup, Karoly 

Németh, Klaus Bach Trads, Christian Langballe, Kirsten Brosbøl, Gert Eg, Anne Grete 

Holmsgaard, Ingelise Bech Hansen, Keld Holm, Karen J. Klint og Karen Rønde. 
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satte en pligt, der påhvilede hende som minister, ved ikke selv at rejse spørgsmålet om genop-

tagelse af de sager, hvor parrene var blevet adskilt forud for den 18. marts 2016.  

 

Sammenfattende er det vores opfattelse, at Inger Støjberg ikke kan pålægges strafansvar for 

Udlændingestyrelsens eventuelt lov- og konventionsstridige indkvarteringsadministration i 

perioden efter den 18. marts 2016.  

 

Som nævnt i pkt. 1.2 indebar Inger Støjbergs beslutning om at indføre en ordning uden undta-

gelsesmuligheder, at Udlændingestyrelsen i nogle tilfælde besluttede at adskille par, hvorved 

der skete en materiel krænkelse af deres ret til familieliv efter EMRK artikel 8 og af forvalt-

ningsretlige grundsætninger om saglighed og proportionalitet. For disse par fortsatte denne 

krænkelse også efter den 18. marts 2016. Dette forhold har betydning for konsekvenserne for 

de berørte par, og vi finder, at det på denne måde kan indgå i strafudmålingen.  

 

2. Én dommer udtaler: 

 

Jeg finder, at der ikke er ført det fornødne bevis for, at Inger Støjberg er skyldig i overtrædel-

se af ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1.  

 

Inger Støjbergs beslutning om at ændre den hidtidige indkvarteringspraksis var begrundet i et 

ønske om at beskytte mindreårige mod tvangsægteskaber og tvangssamliv. Dette er et sagligt 

og prisværdigt formål. Jeg finder endvidere, at Inger Støjberg har modtaget en meget mangel-

fuld rådgivning fra embedsmændene i Udlændingeministeriet. Hun har på denne baggrund 

hverken forsætligt eller groft uagtsomt overtrådt ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1.    

 

3. Samlet konklusion vedrørende skyldspørgsmålet 

Efter det foran anførte stemmer 25 dommere for at finde Inger Støjberg skyldig i det anførte 

omfang i pkt. 1.1-1.6, og en dommer stemmer for at frifinde. 

 

Afgørelsen af skyldspørgsmålet træffes efter stemmeflertallet.  

 

Inger Støjberg er herefter skyldig i forsætlig overtrædelse af ministeransvarlighedslovens § 5, 

stk. 1, ved at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar til den 
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