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Ny præsident med grundighed for øje
herningfolkeblad.dk/artikel/9d7c7f8a-1b03-4505-bd24-4057fd01fa53

Læs seneste nyt om coronavirus

Navne Herning

Den nye præsident ved Retten i Herning

har været vidt omkring i juraens verden

3. marts 2014, 17.14

Flemming Hansen. Fredag var dommer Steen Friis Nielsen med ved afskedsreception for

retspræsident Henrik S. Stamp ved Retten i Herning. I dag overtager han selv jobbet

@

Palle Heering Nielsen

Journalist

50-årige Steen Friis Nielsen har prøvet kræfter med alt fra advokat til anklager, inden han

gik den vej, han brændte mest for - jobbet som dommer.
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I 1997 fik han arbejde som advokat i et privat firma i Aalborg, men selv

om det var spændende at forsvare klienter, så han ikke sig selv i jobbet

gennem en længere årrække.

En milepæl i karrieren kom i 2005, da han fik embede som dommer ved

Retten i Grindsted.

- Jeg synes, at alle facetter ved juraen er spændende, men det tiltalte mig at kunne træffe

afgørelse i sagerne og dermed have en mere tilbagetrukken rolle i forhold til advokater og

anklagere, som er mere udfarende, forklarer juristen.

Grundighed og god behandling

Nu venter også en ny udfordring hos Retten i Herning, og han har holdt en række møder

med sin forgænger for at forberede sig.

Han sætter en dyd i at kunne nå til enighed om en dom, og han sætter grundighed og

kvalitet i højsædet i sine afgørelser.

- Man skal have stor respekt for alle sager, ligegyldigt om det er de store eller små sager.

Folk skal føle, at de har fået en god behandling, selv om de ender med at blive dømt,

fortæller Steen Friis Nielsen.

Læs mere om den nye retspræsidents liv i juraens verden i Herning

Folkeblad i dag, mandag
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Du kan også vælge at læse eller købe dagens avis på din iPad / tablet eller smartphone
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