
Parkeret kæresag

Jeg vil bede klageretten om at kigge på den parkerede kæresag i Østre Landsret.

Der er tale om grove tilsynssvigt fra Sorø kommune, som er en del af sagen imod udlejere af den skimmel-
ramte gård Egemarksgaard.

Da udlejer er stævningsmand i retten i Næstved og i Sorø kommune, er jeg klar over, at der finder en vis 
”hjælpsomhed” sted, men det ændrer ikke på, at jeg som flerdobbelt skaderamt borger har ret til at få en 
retfærdig retssag, hvilket samtlige retsinstanser har spillet sammen om at fratage mig.

Jeg forstår ikke, at retssystemet vil udstille, hvor lidt retssikkerhed der er.

Mvh.
Tinamaria



Da dommeren i retten i Næstved havde bremset sagen imod deres stævningsmand i 2012 efter års forsinkel-
ser, havde myndighederne regnet med, at jeg havde glemt 3-årsfristen.

En sag kan forældes først efter 3 år imod tidligere 5 år.

Jeg søgte retten om genoptagelse, hvilket retten i Næstved afslog. Før dommeren bremsede sagen i 2012, 
havde jeg adciteret (medstævnet) Sorø kommune, Sorø boligselskab og Statsforvaltningen.

Jeg kærede rettens afslag på genoptagelsen og sagen kom i Østre Landsret. Her har den ligget siden ...

Østre Landsret vil ikke behandle sagen, men de har heller ikke juridisk belæg for at afvise sagen, så de 
ignorerer den i stedet ...

Vedr. BS 2557/2009  
24-08-2016 19:07 

civil.nae@domstol.dk<civil.nae@domstol.dk>; 
Cc: Post@OestreLandsret.dk<Post@OestreLandsret.dk>;Praesident@OestreLandsret.dk<Praesident@Oest-

reLandsret.dk>; 
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;´Retten i Næstved´<naestved@domstol.dk>;

Hejsa 

Jf. brev af d. 18-8-2016 indbetalte jeg kr. 400,00 d. 25-6-2013 i BS 2557/2009, som retten i Næstved aldrig 
tilbagebetalte trods oplysninger om omfattelse af retsafgiftsloven. 

Jeg kan yderligere oplyse, at Østre Landsret i B-1572-14 aldrig har tilbagebetalt kæreafgift trods rykkere 
herfor. Afgiften blev betalt til retten i Næstved d. 19-9-2014. 

Jeg har flere gange gjort opmærksom på, at der er tale om en genoptagelsessag i BS 2557/2009, som retten i 
Næstved på forskellig vis prøver at forpurre – herunder at dele sagen ind i fire selvstændige sager og kræve 
dertilhørende retsafgift i strid med både retsafgiftsloven og retsplejeloven. Retten i Næstved har tilsidesat 
samtlige informationer og referencer til diverse lovgrundlag, da man på denne måde vil dække over en lang 
række korrupte personer og myndigheder. 

Det forekommer mig utopisk, at retten i Næstved ikke skulle være i besiddelse af sagsakter i BS 2557/2009 
og oplysningerne fra dommerfuldmægtig Pernille Holde Poulsen er da også i strid med den aktindsigt, som 
retten i Næstved selv fremsendte pr. mail d. 14-7-2016, hvor BS 2557/2009 er iblandt. Jeg kan dog se, at 
det er en stærkt revideret aktindsigt i forhold til den meget fyldige sag, jeg har i diverse sagsmapper, så har 
retten brug for akter, kan jeg oplyse, at jeg er i besiddelse af dem og ellers kan jeg hurtigt lave et referat af 
sagen. Da dommerfuldmægtig Pernille Holde Poulsen er medunderskriver og en aktiv del af retspræsidentse-
kretariatet i retten i Næstved, formoder jeg, at hun har kendskab til sagen og herunder den fremsendte “akt-
indsigt”. 

Jeg hæfter mig ved, at det åbenbart kun er Østre Landsret, der har modtaget: 

1 fuldstændig retsbogsudskrift

6 udskrifter af retsbogen

korrespondance

diverse stævninger 



Jeg vil gerne bede om at få udleveret de manglende akter, så jeg også kan følge med i, hvilke dokumenter 
Østre Landsret har modtaget. 

Jeg fastholder igen-igen-igen, at der er tale om en genoptagelsessag, der er omfattet af afgiftsfritagelse. Selv-
om retten gerne vil forplumre sagen, så er det i strid med en række lovgrundlag og bliver endnu en aktiv del 
af den offentlige forfølgelse, hvor retten helt bevidst spænder ben for at indbringe en række rettelige krav. 

Jeg skal også bede retten om at tilbagebetale de to uretmæssigt tilbageholdte indbetalte retsafgifter af kr. 
400,00 – ialt kr. 800,00. Renters rente er faktisk på sin plads. 

Da jeg aktuelt er ved at give indblik i den samlede offentlige forfølgelse med deltagelse af både politi og 
samtlige retsinstanser, er ombudsmanden til orientering sat cc på denne mail. 

Mvh. 
Tinamaria

Vedr. BS 2557/2009 
01-11-2016 13:41 

civil.nae@domstol.dk<civil.nae@domstol.dk>; 
Cc: Post@OestreLandsret.dk<Post@OestreLandsret.dk>;Praesident@OestreLandsret.dk<Praesident@Oest-

reLandsret.dk>; 
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;´Retten i Næstved´<naestved@domstol.dk>; 

Hejsa 

Er Østre Landsret gået helt i selvsving? 

Jeg henviser til min mail af d. 24-8-16 samt rettens svar af d. 30-8-16, som er vedhæftet. 

Da jeg intet har hørt fra Østre Landsret, har jeg derfor intet sagsnummer. 

Jeg beder derfor retten om at bringe sagen i erindring hos Østre Landsret. 

Mvh. 
Tinamaria

Vedhæftet:



RETTEN I NÆSTVED

STD074440-S01-ST02-K499.01-T1-L01-M01-P01-\K117

Sendes via e-boks
Tinamaria Fabrina Jensen

Retsafdelingen
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Åbent kl. 8.30-15.00
tlf.: 99 685370

CVR-nummer 21-65-95-09
Bank: reg. 0216 kt.
4069134211
mail:civil.nae@domstol.dk
EAN-nr. 5798000161528

Sagsnr.BS 16-2557/2009

Tinamaria Fabrina Jensen mod Egemarksgaard I/S m.fl.  30. august 2016

Jeg har modtaget din e-mail af 24. august 2016 kl. 19.07.

Jeghar noteret mig, at du samtidig har sendt e-mailen til Østre Landsret.

Jeg bemærker, at det er Østre Landsret, der har kompentencen til at tage stil-
ling til, om kæreafgifter indbetalt til byretten, skal tilbagebetales eller ej.

Jeg bemærker endvidere, at sagen nu verserer ved Østre Landsret, hvorfor
det er overflødigt at fremsende yderligere henvendelser vedrørende sagen til
Retten i Næstved. Du kan derfor nøjes med alene at sende dine eventuelle
fremtidige bemærkninger direkte til Østre Landsret.

Såfremt du har konkrete klagepunkter, herunder klage i relation til en afgø-
relse om aktindsigt, bedes du konkretisere dette nærmere og fremsende en
eventuel klage direkte til vores præsidentsekretariat.

Jeg har ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte.

Kopi af dette brev sendes til Østre Landsret til orientering.

Med venlig hilsen

Pernille Holde Poulsen
dommerfuldmægtig



Vedr. BS 18-1070/2016 (og BS 50-2287/2009) + rykker
27-02-2017 12:55

civil.nae@domstol.dk<civil.nae@domstol.dk>;
Cc: Post@OestreLandsret.dk<Post@OestreLandsret.dk>;Praesident@OestreLandsret.dk<Praesident@Oest-

reLandsret.dk>;
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;´Retten i Næstved´<naestved@domstol.dk>;

post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;

Hej Anders
 
Som det tydeligt fremgår af min mail af d. 6-2-17, ønsker jeg at kære sagen, så jeg ved ikke om, du har sendt 
den til Østre Landsret? Jeg har i hvert fald intet hørt ...
 
Jeg kommer aldrig til at forstå, at en dommer kan få sig selv til at tilsidesætte en overtrædelse af de domme-
retiske regler som værende ugyldig dokumentation. Ønsker du at få den pågældende afgørelse fra Advokat-
nævnet fremsendt?
 
Jeg forstår heller ikke, at du i BS 18-1070/2016 har afvist at få en redegørelse i en skyhøj, uregelmæssig og 
udokumenteret regning, hvilket i sig selv må siges at være en stor tilsidesættelse af min retssikkerhed og 
basale retsregler ...
 
Nu har Østre Landsret her over et halvt år efter fortsat ikke svaret på min kæresag vedr. BS 2557/2009 jf. 
mail af d. 24-8-16 og d. 1-11-16. BS 2557/2009 og BS 18-1070/2016 er sammenhængende sager og som 
tidligere nævnt er der flere kæresager, hvor Østre Landsret ikke har tilbagebetalt kæreafgifter.
 
Jeg har bl.a. sat Østre Landsret cc på sagen, hvilket skal opfattes som endnu en rykker for den ubehandlede 
kæresag, hvor jeg gerne vil bede om en status.
 
Mvh.
Tinamaria







Vedr. J.nr. 14. afd. B-540-17
03-04-2017 13:56

Post@OestreLandsret.dk<Post@OestreLandsret.dk>;Joumalen@OestreLandsret.dk<Joumalen@Oestre-
Landsret.dk>;

Hejsa
 
Vedr. brev af 28-3-17 skal jeg hermed gøre opmærksom på følgende forhold:
 
1)  Jeg undrer mig over, at BS 18-1070/2016 fra retten i Næstved først fremsendes to måneder efter, at jeg 
har anket/kæret sagen.
 
2) BS 18-1070/2016 er sammenhængende med endnu en kæresag BS 16 2557/2009, som nu er parkeret i 
Østre Landsret siden d. 24-8-16 ...
 
3) Jeg rykkede Østre Landsret d. 1-11-16, men hørte intet.
 
4) Jeg rykkede igen d. 27-2-17 og hører først noget en måned efter, men kun angående den seneste sag og 
ikke den første sag?
 
5) Både d. 1-11-16 og d. 27-2-17 sendte jeg henvendelse til både retten i Næstved såvel som hovedmailen i 
Østre Landsret foruden direkte til retspræsidenten i Østre Landsret.
 
6) BS 16 2557/2009 er en genoptagelsessag, som retten i Næstved i strid med retsregler nægtede en genopta-
gelse af for bl.a. at dække over rettens egen stævningsmand og øvrige involverede myndigheder.
 
7) BS 16 2557/2009 involverer et stort erstatningskrav i forbindelse med en lang, lang række lovbrud fra en 
del myndigheder, hvor flere er aktive aktører i bl.a. korruption og offentlig forfølgelse.
 
8) Jeg har for nyligt indgivet politianmeldelse af samtlige retsinstanser for dokumenteret korruption og of-
fentlig forfølgelse, men politiet er også en dokumenteret aktiv aktør og har indtil videre spændt ben for mine 
anmeldelser.
 
9) Skammeligt nok medvirkede også Østre Landsret i at gøre min søn og jeg hjemløs tilbage i 2014, hvorfor 
Østre Landsret også er politianmeldt.
 
10) Der er kun tre dommere i Østre Landsret, som jeg har tillid til og som har bevist, at de evner at dømme i 
henhold til loven og fremsat dokumentation. Det er dommer Arne Brandt, Lene Jensen og Dorte Nørby.
 
11) Jeg synes, det er på tide, at der åbnes op for en retslig behandling af Danmarkshistoriens største korrupti-
onssag, som dette forløb er.
 
 
I henhold til brev af d. 28-3-17 skal jeg således præcisere at:
 
1) Jeg ønsker at kære BS 18-1070/2016.
 
2) Jeg ønsker fortsat at kære BS 16 2557/2009, som oprindeligt blev indgivet d. 24-8-16.
 
3) Jeg ønsker også at indbringe det samlede forløb i Danmarkshistoriens største korruptionssag for de tre 
eneste dommere, jeg har tillid til - dommer Arne Brandt, Lene Jensen og Dorte Nørby.
 
 



Efter et forløb på 11 år har jeg fået et godt og veldokumenteret indblik i, hvordan borgere nægtes både 
politimæssig efterforskning såvel som rettelig retslig sagsbehandling. Som menneske og forfatter er det mig 
fortsat en gåde, hvad der får retssystemet til den ene gang efter den anden at udstille, hvor lidt retssikkerhed 
der reelt er for skaderamte borgere, når andre interesser er i spil???
 
Jeg afventer Østre Landsrets kommentarer til ovenstående.
 
Mvh.
Tinamaria

 
 

Vedr. J.nr.8. afd.B-540-17
17-05-2017 16:01

Post@OestreLandsret.dk<Post@OestreLandsret.dk>;

Hejsa
 
Jeg stiller mig temmelig uforstående overfor, at Østre Landsret i brev af d. 11-5-17 afviser et kæremål under 
dække af retsplejelovens § 368, stk. 1, som angår ankespørgsmål?
 
Dernæst stiller jeg mig lige så undrende over, at jeg intet har hørt fra Østre Landsret omkring kæreskrift??
 
Det er først efter fremsendelse af en omfattende politianmeldelse, at dommeren fra retten i Næstved i BS 18-
1070/2016 overhovedet fremsendte sagen til Østre Landsret???
 
Jeg kan se, at Østre Landsret heller ikke har medtaget min mail af d. 3-4-17????
 
Da Østre Landsret ikke har hjemmel til at afvise kæremålet jf. retsplejelovens § 368, stk. 1, skal jeg hermed 
anmode om, at sagen bliver genoptaget og får en korrekt behandling i Østre Landsret – bl.a. jf. retsplejelo-
vens § 389, stk. 1 samt straffelovens § 155 og § 157. Jeg skal ligeledes gøre opmærksom på retsplejelovens 
§ 48, foruden at Østre Landsret heller ikke har overholdt retsplejelovens § 218.
 
Alene sagen fra retten i Næstved overtræder flere af retsplejelovens og straffelovens paragraffer, så den be-
vidste fejlbehandling i Østre Landsret skriger til himlen ...
 
Jeg har indsat min mail af d. 3-4-17 til Østre Landsret herunder.
 
Mvh.
Tinamaria
 

Vedr.  J.nr. 14. afd. B-540-17
03-04-2017 13:56

Post@OestreLandsret.dk<Post@OestreLandsret.dk>;Joumalen@OestreLandsret.dk<Joumalen@Oestre-
Landsret.dk>;

 
 
Hejsa
 
Vedr. brev af 28-3-17 skal jeg hermed gøre opmærksom på følgende forhold:



 
1)  Jeg undrer mig over, at BS 18-1070/2016 fra retten i Næstved først fremsendes to måneder efter, at jeg 
har anket/kæret sagen.
 
2) BS 18-1070/2016 er sammenhængende med endnu en kæresag BS 16 2557/2009, som nu er parkeret i 
Østre Landsret siden d. 24-8-16 ...
 
3) Jeg rykkede Østre Landsret d. 1-11-16, men hørte intet.
 
4) Jeg rykkede igen d. 27-2-17 og hører først noget en måned efter, men kun angående den seneste sag og 
ikke den første sag?
 
5) Både d. 1-11-16 og d. 27-2-17 sendte jeg henvendelse til både retten i Næstved såvel som hovedmailen i 
Østre Landsret foruden direkte til retspræsidenten i Østre Landsret.
 
6) BS 16 2557/2009 er en genoptagelsessag, som retten i Næstved i strid med retsregler nægtede en genopta-
gelse af for bl.a. at dække over rettens egen stævningsmand og øvrige involverede myndigheder.
 
7) BS 16 2557/2009 involverer et stort erstatningskrav i forbindelse med en lang, lang række lovbrud fra en 
del myndigheder, hvor flere er aktive aktører i bl.a. korruption og offentlig forfølgelse.
 
8) Jeg har for nyligt indgivet politianmeldelse af samtlige retsinstanser for dokumenteret korruption og of-
fentlig forfølgelse, men politiet er også en dokumenteret aktiv aktør og har indtil videre spændt ben for mine 
anmeldelser.
 
9) Skammeligt nok medvirkede også Østre Landsret i at gøre min søn og jeg hjemløs tilbage i 2014, hvorfor 
Østre Landsret også er politianmeldt.
 
10) Der er kun tre dommere i Østre Landsret, som jeg har tillid til og som har bevist, at de evner at dømme i 
henhold til loven og fremsat dokumentation. Det er dommer Arne Brandt, Lene Jensen og Dorte Nørby.
 
11) Jeg synes, det er på tide, at der åbnes op for en retslig behandling af Danmarkshistoriens største korrup-
tionssag, som dette forløb er.
 
 
I henhold til brev af d. 28-3-17 skal jeg således præcisere at:
 
1) Jeg ønsker at kære BS 18-1070/2016.
 
2) Jeg ønsker fortsat at kære BS 16 2557/2009, som oprindeligt blev indgivet d. 24-8-16.
 
3) Jeg ønsker også at indbringe det samlede forløb i Danmarkshistoriens største korruptionssag for de tre 
eneste dommere, jeg har tillid til - dommer Arne Brandt, Lene Jensen og Dorte Nørby.
 
 
Efter et forløb på 11 år har jeg fået et godt og veldokumenteret indblik i, hvordan borgere nægtes både 
politimæssig efterforskning såvel som rettelig retslig sagsbehandling. Som menneske og forfatter er det mig 
fortsat en gåde, hvad der får retssystemet til den ene gang efter den anden at udstille, hvor lidt retssikkerhed 
der reelt er for skaderamte borgere, når andre interesser er i spil???
 
Jeg afventer Østre Landsrets kommentarer til ovenstående.
 
Mvh.
Tinamaria


