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Forord 
 
 
 
1. udgaven af Kommenteret Retsplejelov udkom i 1939 og havde som forfattere Victor 
Hansen, Stephan Hurwitz og Erwin Munch-Petersen. Værket udkom 25 år senere i en 
2. udgave, redigeret og kommenteret af Victor Hansen, Stephan Hurwitz og Bernhard 
Gomard under medvirken af Johannes Jørgensen og Torben Svenné Schmidt. I 1982 
udkom der en 3. udgave med et betydeligt større antal forfattere end de foregående 
udgaver og nu redigeret af Bernhard Gomard og Jens Møller. I 4. udgave fra 1989, 5. 
udgave fra 1994 og 6. udgave fra 2000 blev stofmængden forøget væsentligt. Dette 
skyldtes både ny lovgivning, herunder EF’s domskonvention, og udvidelse af kom-
mentarstoffet. Udvidelsen var i nogle afsnit, bl.a. fogedretten, meget betydelig. I den 7. 
udgave fra 2004 blev kommentaren fortsat udbygget og kvalitetsniveauet dermed søgt 
fastholdt. Den 8. udgave var særlig aktuel, fordi den medtog den meget omfattende 
politi- og domstolsreform, der blev vedtaget i 2006, endvidere var Bruxelles I-
forordningen taget med. 
 Sigtet med Kommenteret Retsplejelov er at fremstille den gældende danske proces-
ret ved omhyggeligt at gøre rede for lovgivning med forarbejder, retspraksis og udta-
lelser i litteraturen. Hvor retstilstanden ikke er entydig, indeholder kommentarerne i et 
vist omfang forslag til en løsning. Kritik, hvis mål er en ændring af lovgivningen, 
hører derimod mere naturligt hjemme andetsteds. Kommenteret Retsplejelovs mål er 
at bidrage til, at vort retssystem er velfungerende, ved at sikre, at de processuelle regler 
er let tilgængelige og klart beskrevet. 
 Kommentarerne i 9. udgave er ajourført og nybearbejdet, men forfatterne har i 
denne som i de tidligere udgaver kunnet udnytte stoffet fra de ældre udgaver. 
 Forfatterne i 9. udgave af værket er: 
 Retspræsident Bent Carlsen, Østre Landsret, byretsdommer Gerd Dahl Sinding, 
Retten i Glostrup, og souschef Niels Juhl, Domstolsstyrelsen (§§ 1-14, 18-20b, 28-39, 
42-59) 
 Landsdommer Ole Dybdahl, Østre Landsret (§§ 22-27) 
 Retspræsident Henrik Rothe, Sø- og Handelsretten (§§ 15-17, 225, 227) 
 Statsadvokat Jens Røn, Rigsadvokaten (§§ 41-41g, 255a, 729a-d) 
 Højesteretsdommer Oliver Talevski (§§ 60-67) 
 Byretsdommer Finn Haargaard, Retten på Frederiksberg (§§ 68-94)  
 Statsadvokat Lennart Lindblom, Rigsadvokaten (§§ 95-117) 
 Nationalt medlem for Danmark ved Eurojust Jesper Hjortenberg (§§ 118-118e, 
1019-1020l) 
 Generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet, tidligere afdelingschef Rasmus 
Møller Madsen og sekretariatschef Nicolai Pii, Advokatsamfundet (§§ 119-147f) 
 Landsdommer Michael Kistrup, Østre Landsret (§§ 148-159, 160-165, 196-223, 
224, 226, 232, 235-246a, 248-254, 255, 256-270) 
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 Professor, ph.d., LL.M  Peter Arnt Nielsen, CBS (§§ 159a, 247, Lov om Bruxelles 
I-forordningen, Parallelaftalen, Domsforordningen) 
 Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen (§§ 168-193, 297-305) 
 Konsulent, ph.d. Ketilbjørn Hertz, Justitsministeriet (§§ 223a-b, 448c, 448f, 456b, 
479) 
 Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen (§§ 254a-k, 456a, 456c-o) 
 Landsdommer Tuk Bagger, Østre Landsret (§§ 271-279) 
 Advokat Niels M. Andersen, Advokatfirmaet Bech-Bruun (§§ 306-307, 627-652, 
653-653d) 
 Professor, dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Københavns Universitet (§§ 
311-322) 
 Kontorchef Astrid Mavrogenis, Civilstyrelsen (§§ 323-336) 
 Advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater, og retspræsident Christian Lund-
blad, Retten i Aalborg (§§ 337-367, 476-477) 
 Højesteretsdommer Oliver Talevski og landsdommer Ole Dybdahl, Østre Landsret 
(§§ 368-399) 
 Landsdommer Peter Thønnings, Østre Landsret, og landsdommer, ph.d. Michael 
Ellehauge, Vestre Landsret (§§ 400-410, 477a-477g) 
 Landsdommer Lis Frost, Vestre Landsret (§§ 448-448b, 448d-e, 448g-456) 
 Fhv. landsdommer, dr.jur. Svend Danielsen (§§ 457-466) 
 Landsdommer Lone Kerrn-Jespersen, Østre Landsret (§§ 468-475) 
 Landsdommer Anne Thalbitzer, Østre Landsret (§§ 475a-475i)) 
 Fhv. landsdommer Jørgen Jochimsen (§§ 478, 480-537, 584-600, 654-665, 1022-
1043)  
 Byretsdommer Kim Rasmussen, Retten i Næstved (§§ 538-583) 
 Fhv. Ombudsmand, professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen (§§ 683-729, 730-
900) 
 Højesteretsdommer Thomas Rørdam (§§ 901-1018h) 

Kommentarerne er ført ajour til 15. august 2012. Lovteksten er Justitsministeriets 
lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012.  
 
Samlingen og redaktionen af forfatternes bidrag er udført af Bernhard Gomard, Jens 
Møller, Oliver Talevski og Peter Thønnings. Vi har bestræbt os for, at Kommenteret 
Retsplejelov har et ensartet præg. 
 

Bernhard Gomard  
Professor, dr.jur. 
 

Jens Møller 
Direktør hos  
Folketingets 
Ombudsmand 

Oliver Talevski 
Højesterets- 
dommer  
 

Peter Thønnings 
Landsdommer  
Østre landsret 
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Retsplejeloven 

Lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 
om rettens pleje 

 

FØRSTE BOG. Domsmagten m.m.[1] 

[1] »m.m.« sigter til, at 1. bog også indeholder 
regler om anklagemyndigheden, politiet og 
advokater. 

Første afsnit. Domstolenes ordning[2][3] 

[2] Med virkning fra den 1. juli 1999 blev der 
på grundlag af Domstolsudvalgets betænk-
ning nr. 1319/1996 ved to love gennemført en 
domstolsreform, hvis hovedsigte navnlig var 
at markere domstolenes selvstændige og 
uafhængige stilling.  
 Ved lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Dom-
stolsstyrelsen blev Domstolsstyrelsen oprettet. 
Domstolsstyrelsen varetager domstolenes be-
villingsmæssige og administrative forhold. 
Domstolsadministrationen er fortsat ressort-
mæssigt en del af Justitsministeriets område, 
men Domstolsstyrelsen er en selvstændig 
statsinstitution, ledet af en bestyrelse og en 
direktør. Justitsministeren har ingen instrukti-
onsbeføjelse over for Domstolsstyrelsen. Be-
styrelsen består af en højesteretsdommer, to 
landsdommere, to byretsdommere, en repræ-
sentant for det øvrige juridiske personale ved 
domstolene, to repræsentanter for det admini-
strative personale ved domstolene, en advokat 
og to medlemmer med særlig ledelsesmæssig 
og samfundsmæssig indsigt. Medlemmer af 
Folketinget, regionsråd og kommunalbesty-
relser kan ikke være medlemmer af bestyrel-
sen. Medlemmerne beskikkes for 4 år.  
 Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om æn-
dring af bl.a. retsplejeloven og tjenestemands-
loven indsattes nye bestemmelser for dels at 
markere domstolenes selvstændige og uaf-
hængige stilling, dels at indføre en mere 

gennemsigtig procedure i forbindelse med 
udnævnelsen af dommere og større indsigt i 
dommeres bibeskæftigelse. Der oprettedes et 
dommerudnævnelsesråd, som skal afgive 
indstilling til justitsministeren om besættelse 
af dommerstillinger. Dommerudnævnelsesrå-
det består af en højesteretsdommer, en lands-
dommer, en byretsdommer, en advokat og to 
repræsentanter for offentligheden.  

[3] I 2006 vedtog Folketinget den største 
samlede reform af politiet og domstolenes 
forhold i nyere tid, blandt andet på baggrund 
af Strukturkommissionens betænkning nr. 
1398/2001, Retsplejerådets betænkninger om 
reform af den civile retspleje, rapporten 
»Fremtidens Politi« fra Visionsudvalget (til-
gængelig på www.fremtidenspoliti.dk) samt 
Tinglysningsudvalgets betænkninger nr. 
1461/2005 om varetagelse af tinglysnings-
opgaven og 1471/2006 om digital tinglysning. 
Alle betænkningerne er tilgængelige via 
Justitsministeriets hjemmeside www.jm.dk 
eller via Det Administrative Biblioteks hjem-
meside www.dab.dk. 
 Ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om æn-
dring af retsplejeloven og forskellige andre 
love (Politi- og domstolsreformen) blev der 
således gennemført en række ændringer i 
politiets organisering og i domstolenes orga-
nisering og opgaver: 
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Domstolsreformen 
Som led i domstolsreformen blev der med 
virkning fra 1. januar 2007 gennemført en 
reduktion i antallet af retskredse fra 82 til 24. 
 Alle sager skal nu som det helt overordne-
de udgangspunkt anlægges ved byretterne i 
første instans, mens de overordnede retters 
ressourcer koncentreres om behandlingen af 
appelsager og principielle sager. Det gælder 
også nævningesager, hvor der er indført fælles 
votering om skyldsspørgsmålet mellem næv-
ninger og juridiske dommere.  
 Der er endvidere indført en særlig forenk-
let procesform, kaldet småsagsprocessen, i 
civile sager for krav under 50.000 kr.  
 Af andre elementer i domstolsreformen 
kan nævnes centraliseringen af tinglysningen 
og etableringen af Tinglysningsretten, æn-
dring af Sø- og Handelsrettens kompetence, 
mulighed for kollegial behandling af civile 
sager og mulighed for medvirken af sagkyn-
dige retsmedlemmer ved byretterne. 

Politireformen 
Den samlede politireform består primært af en 
række organisatoriske ændringer. Således 
indebærer reformen først og fremmest, at de 

tidligere 54 politikredse er nedlagt, og der er i 
stedet oprettet 12 nye politikredse, der er 
oplistet i § 109 i lov nr. 538 af 8. juni 2006. 
Hver af de nye politikredse ledes af en politi-
direktør, der er ansat på åremål med mulighed 
for forlængelse.  
 Rigspolitiet skal med reformen fungere 
som en overordnet styrelse for politiet i hele 
landet under ansvar over for justitsministeren. 
Politiets tidligere flerstrengede ledelsesmodel 
er således erstattet af en »direktoratsmodel«, 
hvor der som udgangspunkt er et sædvanligt 
administrativt over/underordnelsesforhold 
mellem justitsministeren, rigspolitichefen og 
politidirektørerne. Endvidere er den tidligere 
opdeling mellem ordens- og kriminalpoliti 
ophævet.  

Tinglysningsreformen 
Ved lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af 
tinglysningsloven og forskellige andre love 
(Digital tinglysning) blev tinglysningsloven 
ændret, således at tinglysningen siden 8. 
september 2009 er foregået digitalt. Tinglys-
ningen for hele landet varetages af Tinglys-
ningsretten, jf. Rpl. § 18.  

  

Kapitel 1. Retterne[1]  

§ 1[2] 
§ 1 

De almindelige domstole er Højesteret[3], landsretterne[4] og byretterne[5] samt Sø- 
og Handelsretten[6] og Tinglysningsretten[7].  
Stk. 2. Denne lovs regler finder alene anvendelse på rettens pleje ved de almindelige 
domstole[8][9], medmindre andet er bestemt i denne eller anden lov[10][11][12].  
Stk. 3. Militære straffesager behandles efter militær retsplejelov[13]. 

[1] Kapitel 1 er affattet på ny ved lov nr. 538 
af 8. juni 2006. Med hensyn til Folketingets 
behandling af lovforslaget henvises til Folke-
tingstidende 2005-06, tillæg A, s. 5137ff (lov-
forslaget som fremsat), s. 5760 (justitsministe-
rens skriftlige fremsættelse af lovforslaget), 
tillæg B, s. 1482ff og s. 1833ff (betænkning 
og tillægsbetænkning fra Folketingets Rets-
udvalg), og forhandlingerne s. 4666ff (første 
behandling), s. 7775ff (anden behandling) og 
s. 8137ff (tredje behandling). Lovforslaget og 

alle dokumenterne i tilknytning hertil, herun-
der spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg i 
forbindelse med forslagets behandling m.v., 
kan findes via Folketingets hjemmeside, 
www.ft.dk, under lovforslag nr. L 168 (2005-
2006). 
 Kapitel 1 er opbygget på følgende måde: 
de almindelige domstole og retsplejelovens 
anvendelsesområde (§ 1), Den Særlige Klage-
ret (§ 1a), Højesteret (§§ 2-4), landsretterne 
(§§ 5-8), byretterne (§§ 9-13), Sø- og Han-
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delsretten (§§ 14-17), Tinglysningsretten (§ 
18), fællesregler for byretterne, Sø- og Han-
delsretten og Tinglysningsretten (§ 19) samt 
fællesregler for byretterne og landsretterne 
(§§ 20-20b). 

[2] Generelt om domstolenes organisation 
henvises til Gomard og Kistrup, Civilproces-
sen s. 57ff, Lindencrone og Werlauf, Dansk 
Retspleje, s 21ff., Max Sørensen, Statsforfat-
ningsret 2. udg., kap. 6, Ross, Statsforfat-
ningsret II, kap. XXXI,  Henrik Zahle, Dansk 
forfatningsret, 3. udgave, 1 s. 232 og s. 81 ff 
og Backhausen m.fl., Proceduren, s. 33ff. 
 Se endvidere Dommeren i det 20. århund-
rede, red. af Peter Garde, Claus Larsen og 
Bjarne Pedersen, navnlig s. 293-358 med en 
beskrivelse af arbejdet i de forskellige retsin-
stanser, Jens Peter Christensen, Domstolene – 
den tredje statsmagt, samt Jens Røn, Politi- og 
Domstolsreformen, der nærmere beskriver 
den ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 gennem-
førte omorganisering af politiet og domstole-
ne. 

[3] Jf. §§ 2-4. 

[4] Jf. §§ 5-8 og 20-20b. 

[5] Jf. §§ 9-13, 19 og 20-20b. 

[6] Jf. §§ 14-17 og 19. 

[7] Jf. §§ 18 og 19. 

[8] De af retsplejeloven omfattede ordinære 
retter, dvs. domstole, der virker til stadighed, 
som er »almindelige domstole«, er dels retter 
med almindelig kompetence, dvs. byretterne, 
landsretterne og Højesteret, dels Sø- og Han-
delsretten og Tinglysningsretten med specielle 
kompetencer begrænset til bestemte arter af 
sager. Landsretterne og byretterne kan i bor-
gerlige sager tiltrædes af 2 sagkyndige med-
lemmer under hovedforhandlingen, hvis fag-
kundskab skønnes at være af betydning for 
sagen, jf. § 20. Tilsvarende gælder under be-
handling af tvister i konkursboer i byretterne 
eller i landsretterne, jf. § 20a. Endelig kan by-
retterne eller landsretterne tiltrædes af 2 sag-
kyndige medlemmer i straffesager, i hvilke 

fagkundskab i søforhold skønnes at være af 
betydning, jf. § 20b. 

[9] Den danske retsplejelov gælder ikke i 
Grønland eller på Færøerne. I Grønland gæl-
der Retsplejelov for Grønland, jf. lov nr. 305 
af 30. april 2008 som ændret ved lov nr. 1388 
af 23. december 2012. På Færøerne gælder 
lov for Færøerne om rettens pleje, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004, som 
senest ændret ved lov nr. 414 af 9. maj 2011 
(se en sammenskrivning af retsplejeloven på 
www.logir.fo).  
 En dansk fogedret anses dog for at være 
kompetent til at foretage udlæg i aktiv på Fær-
øerne, jf. U 2007.1694 Ø 

[10] Med hjemmel i lovgivningen uden for 
Rpl. er nedsat en række særlige domstole med 
speciel kompetence. Nedenfor er nævnt en 
række eksempler på sådanne særlige domstole 
og relevant litteratur. For uddybende oplys-
ninger om de enkelte domstole og afgræns-
ningen mellem de almindelige domstole og de 
særlige domstoles kompetence henvises nær-
mere til speciallitteraturen om de enkelte 
domstole. 

a. Rigsretten, jf. Grl. §§ 59 og 60 og lbekg. nr. 
641 af 17. september 1986, som ændret ved § 
17 i lov nr. 433 af 31. maj 2000. 
 Litteratur: Ross I, s. 457ff, Max Sørensen, 
Statsforfatningsret, s. 144f og 159f, Peter 
Germer, Statsforfatningsret, s. 33ff og 165, og 
Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 2, s. 
203ff. 

b. Arbejdsretten, jf. lov nr. 106 af 26. februar 
2008 med senere ændringer. Arbejdsretten, 
hvis sammensætning fremgår af lovens §§ 2-
4, behandler tvister om overtrædelser og 
fortolkning af kollektive overenskomster. Se 
nærmere lovens § 9. 
 Sager, der henhører under Arbejdsretten, 
kan som udgangspunkt ikke anlægges ved de 
almindelige domstole, jf. lovens § 11, stk. 1, 
og vil i givet fald blive afvist.  
 Litteratur, bl.a.: Ole Hasselbalch, Arbejds-
ret, s. 66ff, og samme, Arbejdsprocesret, Per 
Jacobsen, Kollektiv Arbejdsret s. 417ff og 
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433ff, Ruth Nielsen, Dansk Arbejdsret, s. 
188ff  

c. Boligretterne. Ifølge lejel. § 107 indbringes 
retssager om hus eller husrum, der er omfattet 
af lejeloven, i 1. instans for byretten, der 
benævnes boligret. Retten tiltrædes af 2 læg-
dommere, såfremt en af parterne i retssagen 
begærer det, eller retten bestemmer, at læg-
dommere skal medvirke. For hver retskreds 
beskikker præsidenten ved vedk. landsret et 
antal lægdommere, jf. § 108. Lægdommerne 
udpeges efter forhandling med de større 
foreninger af grundejere og de større lejerfor-
eninger i retskredsen. Sagen behandles efter 
retsplejelovens regler for byretssager, jf. § 
112. Indbringes en sag, der henhører under de 
almindelige domstole, for boligretten, eller 
indbringes en sag, der er omfattet af lejeloven, 
for en almindelig domstol, henviser domme-
ren efter Lejel. § 111, stk. 3, jf. også Rpl. § 
232, stk. 2, sagen til rette domstol. 
Også i almenlejeloven, boligreguleringsloven 
og erhvervslejeloven findes bestemmelser om, 
at tvister efter loven skal indbringes for bolig-
retten. 
 Litteratur, bl. a: Kallehauge og Blom, 
Kommentar til lejeloven I s. 397ff, tillæg til 
samme 1984 s. 134ff, Niels Grubbe, Er-
hvervslejeloven s. 163ff og samme Boligleje-
ret. 

d. De gejstlige retter, jf. lbekg. nr. 5 af 3. 
januar 2007. Disciplinærsager mod præster 
behandles efter tjenestemandslovens regler. 
Kun for så vidt angår gejstlige læresager – 
sager om forseelse mod folkekirkens beken-
delsesgrundlag – gælder særlige regler. 
 En læresag, der rejses mod en præst eller 
en provst, indbringes i 1. instans for byretten, 
der tiltrædes af to teologisk sagkyndige, jf. 
lovens § 5. Retten benævnes præsteretten. I 
ankesager tiltrædes landsretten af tre teologisk 
sagkyndige, jf. § 9, stk. 2. 
 En læresag, der rejses mod en biskop, 
indbringes i 1. instans for landsretten, der 
tiltrædes af de to efter embedsalder ældste 
biskopper som sagkyndige, jf. § 11. Retten 
benævnes bisperetten. En biskop kan ikke 
findes skyldig i tilsidesættelse af folkekirkens 

bekendelsesgrundlag mod begge de teologi-
ske sagkyndiges stemmer. 
 Domstolsbehandling af læresager finder 
sted i strafferetsplejens former. Sagerne har 
dog ikke karakter af straffesager, men af 
disciplinærsager. Retsplejelovens regler er 
således også fraveget på en række punkter, 
f.eks. m.h.t. sagens rejsning, lægdommeres 
medvirken og ankefrister. 
 Litteratur: Preben Espersen, Kirkeret alm. 
del s. 49 og 82ff og Steffen Brunés i J 
1993.186ff.  

[11] Ekstraordinære retter med dømmende 
myndighed kan ikke nedsættes, jf. Grl. § 61, 
2. pkt., men Grl. udelukker ikke ekstraordinæ-
re domstole med undersøgende myndighed. 

[12] Parterne i et kontraktsforhold eller par-
terne i en tvist kan normalt aftale, at tvister 
ikke skal afgøres af de almindelige domstole, 
men ved voldgift, jf. lov nr. 553 af 24. juni 
2005 om voldgift med senere ændringer, der i 
det væsentligste bygger på det udkast til 
lovforslag, der er indeholdt i kap. 8 i en rede-
gørelse fra Advokatrådets Retsudvalg, Re-
form af voldgiftsloven, 2003, som Retspleje-
rådet afgav en udtalelse om i 2004. Se FT 
2004-05, 2. samling s. 1527, s. 4092 og s. 
4449, og tillæg A s. 5245ff, og tillæg B. s. 
676 (lovforslag 127). 
 Der henvises især til redegørelsen fra 
Advokatrådet: Arnt Nielsen m.fl., Reform af 
voldgiftsloven. Se endvidere Ketilbjørn Hertz, 
Danish Arbitration Act 2005, samt Ørgaard, 
Voldgiftsaftalen, og Gomard og Kistrup, 
Civilprocessen, afsnit IX. Om begrebet vold-
gift, se blandt andre Hjejle, Frivillig Voldgift 
s. 13ff, og Gomard, Voldgift i Danmark 1979 
og i ET 2006.39ff. Se også om forholdet 
mellem domstole og voldgift i national og 
international sammenhæng Arne Bierfreund i 
ET 2008.281. 
 En voldgiftsret afgør selv, om den er 
kompetent, uanset om en indsigelse mod dens 
kompetence støttes på, at tvisten ikke er om-
fattet af en i øvrigt gyldig voldgiftsklausul, 
eller at voldgiftsklausulen eller kontrakten i 
dens helhed er ugyldig, jf. lovens § 16. Vold-
giftsrettens afgørelse af kompetencespørgs-
målet kan indbringes for domstolene. En sag, 
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der anlægges ved domstolene om forhold, 
som efter parternes aftale hører under vold-
gift, skal afvises, hvis en af parterne nedlæg-
ger påstand herom. Fra retspraksis om spørgs-
målet om domstols- eller voldgiftsbehandling 
kan nævnes: 
 Ved U 1991.664 H fandtes en bestemmel-
se om en voldgiftsrets sammensætning ikke at 
give den ene part den fornødne sikkerhed for 
en betryggende behandling af sagen. Uanset 
voldgiftsbestemmelsen blev sagen derfor 
hjemvist til landsretten til realitetsbehandling. 
 Ved U 1992.4 V blev det fastslået, at en 
generel voldgiftsklausul i vedtægterne for et 
interessentskab ikke med fornøden klarhed 
afskar en person, der var ekskluderet som 
interessent, fra at få en tvist afgjort ved de 
ordinære domstole. 
 I U 1992.440 Ø blev det anført, at en 
voldgiftsklausul var uforbindende, da den var 
generelt holdt og ikke begrænset til bestemte 
nærmere angivne retsforhold. Det blev anført, 
at klausulen var så ubestemt, at den måtte 
tilsidesættes som ugyldig. Heri blev der ikke 
givet medhold, og sagen blev afvist fra dom-
stolene. 
 I U 1993.725 Ø fandtes en voldgiftsrets 
kendelse i en sag mellem en faglig organisati-
on og et medlem ugyldig, da sammensætnin-
gen af voldgiftsretten i den foreliggende 
situation ikke fandtes betryggende for med-
lemmet, idet stemmevægten var således, at det 
foreningsinfluerede element ville kunne æn-
dre en afgørelse, som stred mod foreningens 
interesser. 
 U 1997.751 H: A, der drev landbrug med 
produktion og salg af grise, var tilsluttet det 
såkaldte SPF-system med en særlig sund-
hedskontrol, der skal sikre, at besætningerne 
er fri for nogle nærmere angivne sygdomme. 
Omsætning af dyrene sker gennem SPF-Sel-
skabet. Aftalerne med SPF-systemet indeholdt 
voldgiftsklausuler. Da der i en række besæt-
ninger, bl.a. A’s, opstod ødemsyge, som ikke 
er en af de særlige SPF-sygdomme, anlagde A 
erstatningssag mod bl.a. SPF-Selskabet ved 
domstolene. Han henviste til, at kravet ikke 
var omfattet af voldgiftsklausulen, bl.a. fordi 
kravet var af så atypisk karakter, at det lå 
uden for parternes forudsætninger vedr. vold-
giftsklausulens anvendelsesområde. Dette fik 

han ikke medhold i, og sagen blev afvist fra 
domstolene. 
 U 1999.829 H: Apotekerforeningens love 
indeholdt bl.a. en bestemmelse om, at ethvert 
stridsspørgsmål mellem foreningen og dens 
medlemmer (vedr. foreningens love, vedtæg-
ter m.v.) skulle afgøres af foreningens kolle-
giale ret. Denne pålagde et medlem en bøde. 
Medlemmet fik ved domstolene medhold i, at 
kendelsen var ugyldig. Det, man bebrejdede 
medlemmet, var, at han ved en aftale med et 
medicinalfirma skulle have overtrådt en be-
kendtgørelse om beregning af forbrugerpriser 
på lægemidler. Disse bindende forbrugerpri-
ser var fastsat som led i den samlede offent-
ligretlige regulering, og afgørelsen af, om en 
sådan regulering var overtrådt, kunne ikke 
afgøres ved foreningsvoldgift. 
 U 2000.1152 H: Voldgiftsklausul i ulyk-
kesforsikring om endelig fastsættelse af mén-
grad ved Arbejdsskadestyrelsen gyldig, men 
styrelsens udtalelse ikke bindende pga. sags-
behandlingsfejl. 
 U 2001.1935 Ø: Retsforholdet mellem 
medlem af et boligselskab og selskabet skulle 
afgøres efter lejeloven. Bestemmelse i selska-
bets vedtægter om voldgift var ugyldig efter 
voldgiftslovens § 1, stk. 2. 
 U 2002.482/2 Ø: Vilkår om anvendelse af 
AB 72 ikke således fremhævet, at voldgifts-
behandling var aftalt. 
 U 2002.681 Ø: Sagsanlæg afvist på grund 
af voldgiftsklausul. Ej hjemmel til at udsætte 
sag i ubestemt tid. 
 U 2002.870 V: Afvisning, da tvisten var 
omfattet af voldgiftsaftale. 
 U 2002.2336 V: Tvist om forpagters krav 
på værdi af mælkekvote ikke omfattet af 
voldgiftsaftale. 
 U 2003.787 Ø: Arbejdsretslovens § 11, 
stk. 2, giver ikke valgfrihed mellem det fag-
retlige system og de almindelige domstole. 
 U 2003.2301 Ø: Henvisning til AB 92 i 
overslag indebar ikke aftale om voldgift. 
 U 2003.2412 V: Part i voldgiftssag frigjort 
fra voldgiftsaftale på grund af urimelig lang 
tid med sagsbehandlingen, uden at en afgørel-
se var kommet væsentlig nærmere. 
 U 2004.2572 Ø: En bestemmelse om, at 
tvister om et medlems pligt til fraflytning på 
grund af misligholdelse af hver af parterne 
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kunne indbringes for en voldgiftsret, var 
ugyldig. 
 U 2005.2560 S: De almindelige domstole 
var ikke kompetente til at afgøre, om flere 
voldgiftssager skulle behandles samlet. 
 U 2007.1569 H: Fagforening kunne ikke 
som mandatar for et medlem anlægge retssag 
med krav om godtgørelse efter funktionærlo-
vens § 2b, da kravet var omfattet af faglig 
voldgift. Afgørelsen er kommenteret af Ole 
Hasselbalch i U 2007 B. 184. 
 U 2009 2387 H Sag afvist under henvis-
ning til, at det var aftalt, at sager om usaglig 
opsigelse i første omgang skulle føres ved 
Efterskolernes Forligsnævn. 

[13] Se militær retsplejelov, lov nr. 531 af 24. 
juni 2005 med senere ændringer og tilhørende 
bekendtgørelser, og militær straffelov, lov nr. 
530 af 24. juni 2005 med senere ændringer og 
tilhørende bekendtgørelser. Lovene finder 
primært anvendelse i forhold til tjenstgørende 
militært personel samt hjemsendt militært 
personel med hensyn til militære pligter, som 
påhviler det efter hjemsendelsen. Se nærmere  
Militær Straffelov og Retsplejelov – Militær 
Disciplinarlov med kommentarer af Nils 
Black, 2006. 

§ 1 

§ 1a[1] 
§ 1a 

Den Særlige Klageret[2] behandler og påkender  
1) begæringer om genoptagelse af en straffesag, jf. kapitel 86[3],  
2) kæremål vedrørende udelukkelse af en forsvarer, jf. § 737,  
3) klager, der henvises efter § 48[4][5],  
4) sager om suspension, disciplinærforfølgning og afsked på grund af sygdom i de i 
§§ 49[6], 49a, 50 og 55 nævnte tilfælde[7],  
5) sager efter § 54a om afsked og ændring af tjenestested[8] og  
6) sager om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse, jf. § 6, stk. 3, i 
lov om Domstolsstyrelsen[9].  
Stk. 2.[10] Klageretten består af 5 medlemmer, der efter indstilling af justitsministeren 
beskikkes af kongen for en periode på 10 år[11]. Rettens medlemmer kan kun afsættes 
ved dom. Et medlem udtræder, når betingelserne for medlemmets beskikkelse bortfal-
der. Beskikkelsen ophører senest ved udgangen af den måned, hvori den pågældende 
fylder 70 år. Genbeskikkelse kan ikke finde sted.  
Stk. 3. Klagerettens medlemmer skal være en højesteretsdommer (Klagerettens for-
mand), en landsdommer og en byretsdommer, der beskikkes efter indstilling til 
justitsministeren fra henholdsvis Højesteret, landsretterne og Den Danske Dommer-
forening, samt en advokat, der beskikkes efter indstilling til justitsministeren fra Ad-
vokatrådet, og en universitetslærer i retsvidenskab eller anden jurist med særlig viden-
skabelig uddannelse.  
Stk. 4. For hvert af rettens medlemmer beskikker kongen efter tilsvarende regler som 
for vedkommende medlem en første- og andensuppleant. Suppleanterne tiltræder om 
nødvendigt retten, således at førstesuppleanten går forud for andensuppleanten[12].  
Stk. 5. Klagerettens sekretariatsopgaver udføres af Højesteret efter aftale mellem Hø-
jesterets præsident og Klagerettens formand[13]. 
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[1] Oprindeligt indsat i retsplejeloven ved lov 
nr. 113 af 15. marts 1939 og senere ændret 
ved blandt andet lov nr. 143 af 8. marts 1995, 
lov nr. 1399 af 21. december 2005 og lov nr. 
538 af 8. juni 2006. Bestemmelsen svarer til 
den tidligere bestemmelse i § 1a, dog med den 
ændring, at henvisningen til Højesterets ju-
stitskontor er udgået som følge af, at stillings-
betegnelsen justitssekretær blev afskaffet ved 
lovændringen i 2006. Reglerne om klageret-
tens sammensætning blev desuden ændret ved 
lovændringen i 2005, således at der ikke kun i 
sager efter § 1a, stk. 1, nr. 1 og 2, deltager 
»offentlighedsrepræsentanter«, men i alle sa-
ger, dvs. også i sager efter § 1a, stk. 1 nr. 3-6.  

[2] Bestemmelser om Den Særlige Klageret 
findes i §§ 48, stk. 3, 49-50, 54a, 55, 99, stk. 
1, 100, stk. 2, 132, 150 a, 737, 979-982, 985 
og 987, stk. 1. 
 Om Den Særlige Klagerets virksomhed, se 
Bang i J 1959.157ff, W.E. v. Eyben »Genop-
tagelse af straffesager« i Festskrift til Stephan 
Hurwitz 1971 s. 217ff, i U 1980B.181ff, i U 
1989B.249ff og i U 1992B.289ff samt 
Blom-Andersen i U 1981B.1ff og i Festskrift 
til v. Eyben s. 63ff og Viltoft m.fl. i 
U 2000B.371 ff. Se endvidere note 7 til § 49, 
hvor der er gengivet eksempler på Klageret-
tens afgørelser, Vagn Greve i TfK 2005 s. 
439ff samt Gomard og Kistrup, Civilproces-
sen s. 82f og 169f. 
 Ved U 1989.232 H er det antaget, at der 
ikke er hjemmel til at beskikke forsvarer som 
bistand til fremskaffelse af materiale til brug 
for indbringelse af en straffesag for Den 
Særlige Klageret. 

[3] Jf. Hurwitz, Strafferetspleje s. 414ff, Gam-
meltoft-Hansen, Strafferetspleje I s. 115, II s. 
32ff, og III s. 156-162 og s. 192f samt Eva 
Smith, Straffeproces s. 212ff. 
 U 1948.6 K: Klageretten anså sig efter sit 
virksomhedsområde inkompetent til at tage 
stilling til en genoptagelsesbegæring, der gik 
ud på, at straffesagen var behandlet på grund-
lovsstridig måde. 

[4] Der er tale om sager, hvor retspræsiden-
terne som udgangspunkt har mulighed for at 
meddele en dommer en advarsel. Hvis klagen 

efter sin beskaffenhed findes uegnet til afgø-
relse på denne måde, kan den imidlertid 
henvises til klageretten. Se også note 8 til § 
48. 

[5] Klager over disse personers virksomhed, 
hvad enten den er judiciel eller administrativ, 
falder uden for området for ombudsmandens 
virksomhed, jf. § 7, stk. 2, i lov nr. 473 af 12. 
juni 1996 om Folketingets Ombudsmand med 
senere ændringer. 
 Ombudsmanden anså sig tidligere for 
kompetent til at behandle klager vedr. visse 
nævn m.v., uanset at formanden skal være 
dommer (eller skal opfylde betingelserne for 
at være dommer og faktisk er dommer). Se 
kritisk hertil Torben Jensen i U 1993B.193ff. 
Se endvidere herom Gammeltoft-Hansen i U 
1993B.313ff og Gomard og Kistrup, Civil-
processen s. 45f. 
 Spørgsmålet blev løst ved § 7, stk. 3, i 
ombudsmandsloven, hvorefter ombudsman-
den ikke behandler klager over nævn, der i 
betryggende former træffer afgørelse om tvis-
ter mellem private, selv om vedkommende 
nævn i anden sammenhæng betragtes som til-
hørende den offentlige forvaltning. Se nær-
mere om denne bestemmelse Jon Andersen i J 
1996.325f. Om klagerettens behandling af 
klager over dommere i forbindelse med deres 
virke som medlem af et klagenævn se 
TfK 2011.226/1, TfK 2011.226/2 og TfK 
2011.229. I disse sager udtalte klageretten, at 
de indklagede dommeres virke som hen-
holdsvis formand og næstformand i Pengein-
stitutankenævnet og Ligebehandlingsnævnet 
måtte anses som en del af udøvelsen af de 
pågældendes embedsvirksomhed. Afgørelser-
ne kritiseres af Lynge Andersen i U 2011 
B.267. 

[6] Ved lovændringen i 1998 (lov nr. 402 af 
26. juni 1998) og den senere ændring ved lov 
nr. 538 af 8. juni 2006 er Klageretten blevet 
gjort kompetent til at udøve disciplinærmyn-
dighed over for midlertidigt beskikkede 
dommere, sagkyndige retsmedlemmer og alle 
fuldmægtige (fællesbetegnelse for dommer-
fuldmægtige og retsassessorer), jf. § 55. 

[7] Se note 5. 
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[8] Se note 5. 

[9] Der er tale om kompetence til at træffe 
afgørelse om afsættelse af enkelte medlemmer 
af Domstolsstyrelsens bestyrelse. I den helt 
specielle situation om afsættelse af den sam-
lede bestyrelse, jf. § 6, stk. 4, i lov nr. 401 af 
26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen, ligger 
kompetencen hos justitsministeren. 

[10] Ved lovændringen i 2005 blev Klageret-
tens sammensætning som nævnt i note 1 

ændret i de sager, der behandles efter § 1a, 
stk. 1, nr. 3-6, således at Klageretten i alle 
sager består af 5 medlemmer. Før lovændrin-
gen deltog kun dommere ved behandlingen af 
sager efter § 1a, stk. 1, nr. 3-6.  

[11] Der er derimod intet i vejen for, at en 
person, der har fungeret i en periode som 
suppleant, jf. stk. 5, beskikkes som medlem 
for 10 år. 

§ 1a 

§ 2[1] 
§ 2 

Højesteret[2] er øverste domstol for hele riget. Den har sit sæde i København og består 
af en præsident[3] og 15[4] andre højesteretsdommere[5].  
Stk. 2. Præsidenten er ansvarlig for varetagelsen af de bevillingsmæssige og admini-
strative forhold, der er henlagt til embedet. Præsidenten skal herunder sørge for en 
forsvarlig og hensigtsmæssig drift af embedet og skal tage de fornødne initiativer til 
sikring heraf[6].  
Stk. 3. I præsidentens sted træder i fornødent fald den efter embedsalder ældste af 
rettens tilstedeværende dommere[7].  

[1] Som affattet ved lov nr. 538 af 8. juni 
2006.  

[2] Om forhandlingernes gang ved Højesteret 
se højesteretsinstruks af 7. december 1771 og 
patent af 10. november 1774. Om Højesterets 
anke- og kæremålsudvalg se § 3, stk. 3, og om 
voteringen ved Højesteret § 218, stk. 3, sidste 
pkt. Se i øvrigt Victor Hansen s. 14ff, Høje-
steret 1661-1961, bind 1 s. 487f og i J 
1961.174f, Lene Pagter Kristensen i Højeste-
ret – 350 år, s. 155 ff., Niels Pontoppidan i 
Dommeren i det 20. århundrede s. 349ff, 
Gomard og Kistrup, Civilprocessen, s. 76ff 
samt Backhausen m.fl., Proceduren, s.325ff, 
414, 507ff og 871ff. 

[3] Præsidenten kan afgøre visse spørgsmål 
alene, jf. §§ 3, 334 og 935, stk. 2. 

[4] I forbindelse med oprettelsen af Procesbe-
villingsnævnet i 1995 blev antallet af højeste-
retsdommere forhøjet fra 14 til 15. I forbin-
delse med det stigende antal udvalg, kommis-

sioner m.v., hvortil det offentlige ønsker 
medvirken af en højesteretsdommer, har det 
været nødvendigt midlertidigt at udvide antal-
let af højesteretsdommere. Der er derfor ved 
finanslov skabt hjemmel til at ansætte flere 
højesteretsdommere end fastsat i retsplejelo-
ven. Der er for tiden (marts 2013) ansat 18 
dommere foruden præsidenten, hvoraf 1 
dommer er formand for Procesbevillingsnæv-
net. 

[5] Om betingelserne for at blive beskikket 
som højesteretsdommer se §§ 42, 43 og 44. 
Som noget særligt kan beskikkelse som høje-
steretsdommer kun finde sted, hvis den på-
gældende, efter at være indstillet til såkaldt 
prøvevotering af Dommerudnævnelsesrådet, 
har godtgjort sin egnethed til stillingen ved 
som prøve at votere først i mindst 4 sager, 
hvoraf mindst en skal være en civil sag. Se 
nærmere note 4 til § 43 a. 

[6] I forbindelse med domstolsreformen blev 
der, som noget nyt indsat en udtrykkelig 
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lovbestemmelse om præsidentens ledelses-
mæssige beføjelser og ansvar for de admini-
strative opgavers varetagelse. Bestemmelsen 
svarer til, hvad der gælder for landsretterne, jf. 
§ 5, stk. 3, byretterne, jf. § 10, Sø- og Han-
delsretten, jf. § 14, stk. 2, og Tinglysningsret-

ten, jf. § 18, stk. 2. Se nærmere i note 3 til § 
10. 

[7] Bestemmelsen i stk. 3 svarer til den tidli-
gere gældende bestemmelse i § 8, der var 
affattet ved lov nr. 209 af 23. juli 1932. 

 
§§ 2a-b (Ophævet) 

 
Ophævet ved lov nr. 538 af 8. juni 2006. 

§ 3[1] 
§ 3 

[2] I afgørelsen af sager ved Højesteret deltager, medmindre andet er bestemt[3], 
mindst 5 dommere[4]. Præsidenten træffer efter forhandling med rettens medlemmer 
bestemmelse om sagernes fordeling mellem dommerne og om sagernes administrative 
behandling. Er i en sag det nødvendige antal højesteretsdommere ikke til rådighed, kan 
præsidenten tilkalde en eller flere landsdommere til at deltage i sagens behandling[5].  
Stk. 2.[6] Når præsidenten ikke deltager i behandlingen af en sag, beklædes formands-
pladsen[7] af den dommer, præsidenten efter forhandling med rettens medlemmer 
udpeger dertil[8].  
Stk. 3.[9] Efter rettens nærmere bestemmelse kan følgende afgørelser[10] træffes af 
udvalg, der består af mindst 3 dommere[11], og som sammensættes af præsidenten 
efter forhandling med rettens medlemmer[12]:  
1) Beslutninger og kendelser, der ikke træffes under hovedforhandlingen i domssager,  
2) i borgerlige sager domme, hvorved anke afvises, domme i sager, hvor indstævnte 

møder uden at rejse indsigelse[13], og domme, hvorved der alene tages stilling til 
spørgsmål om sagsomkostninger[14], og  

3) domme i kæresager[15].  
Stk. 4. I det omfang retten finder det formålstjenligt, kan et enkelt af medlemmerne 
handle på udvalgets vegne. I vedtagelsen af domme og kendelser bortset fra kendelser 
om afvisning af kæremål[16] skal dog alle udvalgets medlemmer deltage.  

[1] Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 538 af 
8. juni 2006, men svarer i et vist omfang til 
den tidligere bestemmelse i § 2b, der var 
affattet ved lov nr. 260 af 8. juni 1979 og 
ændret ved lov nr. 320 af 4. juni 1986 og lov 
nr. 390 af 14. juni 1995.  

[2] Bestemmelsen i stk. 1 svarer til den tidli-
gere regel i § 2a, stk. 1, men der er nu medta-
get en regel om præsidentens beføjelser med 
hensyn til sagernes administrative behandling.  

[3] Se note 4, straks nedenfor, og stk. 2 og 3.  

[4] Mindsteantallet af dommere er fastsat ved 
lov nr. 61 af 31. maj 1953 § 1. Antallet blev 
nedsat fra 9 til 5 for at skabe mulighed for, at 
retten kunne arbejde i 2 afdelinger. Højesteret 
afgør selv, om en afdeling skal beklædes af 5 
dommere eller flere, men i bemærkningerne 
til lovforslaget, RT 1952-53, tillæg A, sp. 
3342, udtales, at det forudsættes, »at retten i 
vigtigere sager beklædes af et større antal 
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dommere end det foreslåede mindstetal, 
ligesom der i enkelte tilfælde vil kunne blive 
tale om, at samtlige dommere deltager i sa-
gens behandling, f.eks. hvor der opstår 
spørgsmål om, hvorvidt en lov måtte være 
forfatningsstridig«. Se således U 1996.1300 
(9 dommere), U 1998.800 (11 dommere) og 
U 1999.841 (11 dommere). Om udviklingen i 
de senere år, se Lene Pagter Kristensen i 
Højesteret – 350 år, s. 153 ff. 
 Højesteret fungerer i 2 afdelinger, der er 
ligestillede, jf. note 8. De trufne afgørelser har 
samme præjudikatværdi, uanset hvilken afde-
ling der har truffet dem, og uanset antallet af 
medvirkende dommere. Ved jævnlige om-
flytninger sikres det, at der opnås et ligeligt 
samarbejde mellem dommerne, og at rettens 
enhed derved bevares. Afgørelsen om dom-
mertallet i den enkelte sag træffes af ankeud-
valgets formand, men drøftes forinden med de 
mødende i det afsluttende forberedende møde. 
Hensyn, der kan begrunde deltagelse af et 
større antal dommere end det i loven fastsatte 
mindsteantal, kan være, at sagen er genstand 
for betydelig almen interesse, har vidtrækken-
de konsekvenser for samfundet eller bestemte 
samfundsgrupper, berører formodede nationa-
le interesser eller på anden måde er ekstraor-
dinær. Normalt forhøjes dommerantallet til 7, 
men der kan forekomme tilfælde, hvor antal-
let forhøjes yderligere, jf. f.eks. U 1957.788 
og U 1959.283 (9 dommere), U 1982.761, U 
2005.616 og 622 (11 dommere, prøvevote-
ring), U 1971.299 (12 dommere), U 1967.22, 
U 1970.498, U 1970.502 (13 dommere) samt 
U 1972.881, 882 og 884 (plenum). Om dom-
merantallet se Torben Jensen i HR 1661/1986 
s. 126f samt Victor Hansen s. 21f og 211f og i 
J 1961.176, Tamm i J 1965.184f, Koch-
Nielsen i TfR 1971.330f og Gomard og Ki-
strup, Civilprocessen s. 76ff. Se desuden Lene 
Pagter Kristensen i Højesteret – 350 år, s. 153 
ff. 

[5] Reglen er indsat i Rpl. ved lov nr. 267 af 
26. juni 1975. Hermed genindføres en regel, 
der blev ophævet i 1953 i forbindelse med 
Højesterets deling i 2 afdelinger og nedsættel-
sen af minimumsantallet af dommere i den 
enkelte sag, jf. note 4. Reglen begrundes med, 
at flere dommere kan være forhindret i at 

møde i retten p.g.a. sygdom eller deltagelse i 
offentlige hverv. Bestemmelsen blev anvendt 
i U 1999.857 H. 

[6] Stk. 2 er indsat ved lov nr. 538 af 8. juni 
2006 og svarer til den tidligere bestemmelse i 
§ 2, stk. 2. 

[7] Om særlige beføjelser for formanden se §§ 
28b, 29e, 36, 148, stk. 3, 150, 151, 154, 214 
og 216. 

[8] Højesteret fungerer i 2 afdelinger, jf. stk. 
1, note 4. I 1. afdeling fører præsidenten 
forsædet, i 2. afdeling den i anciennitet ældste 
blandt samtlige dommere. Ved en af disses 
forfald beklæder den i anciennitet ældste af de 
deltagende dommere i afdelingen formands-
pladsen. Se Torben Jensen i HR 1661/1986 s. 
126 med note 90.  

[9] Stk. 3 og 4 indeholder regler om Højeste-
rets anke- og kæremålsudvalg, der blev etab-
leret ved bekg. nr. 514 af 1. oktober 1919. Se 
nærmere Bet. 698/1973 s. 52ff og 70 samt 
Torben Jensen i HR 1661/1986, s. 125.  
 Den dommer, der virker som formand for 
ankeudvalget, deltager i funktionsperioden 
kun i hovedforhandlinger, når der opstår for-
fald blandt rettens medlemmer.  
 Mens ankeudvalget er permanent nedsat, 
sammensættes retten ved behandling af kæ-
remål fra sag til sag, og sammensætningen er 
altså ikke sammenfaldende med ankeudval-
gets.  

[10] Efter bestemmelsen kan også afgørelser 
om ekstraordinær genoptagelse og anke, jf. § 
399, træffes af et udvalg. 

[11] Højesteret afgør selv, om et større antal 
dommere skal medvirke på grund af sagens 
betydning. Som eksempler på sager med 
deltagelse af flere end 3 dommere, se f.eks. U 
2012.533, U 2011.753, U 2010.1976, U 2010 
1427, U 2010.228, U 2009.974 (alle 5 dom-
mere) og U 2007.1533, U 1997.1157, U 
1995.634, U 1995.432 (alle 7 dommere) 

[12] Efter bestemmelsen er det overladt til 
Højesteret selv at afgøre, om der skal nedsæt-
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tes et eller flere udvalg, og om udvalgene skal 
være faste eller udpeges for hver enkelt sag 
eller for enkelte sager. 

[13] Se som eksempel U 1989.69. 

[14] Bestemmelsen om sagsomkostninger og 
processuelle straffe er indsat i Rpl. ved lov nr. 
320 af 4. juni 1986 tillige med andre ændrin-
ger af Rpl. til aflastning af Højesteret. Be-
stemmelsen skal ses i sammenhæng med den 
samtidig gennemførte ændring af § 368, 
hvorefter særskilt indbringelse for Højesteret 
af sådanne afgørelser i domme kun kan finde 
sted med særlig tilladelse. Der krævedes op-
rindeligt tilladelse fra Justitsministeriet, men 
kompetencen er ved lov nr. 390 af 14. juni 

1995 overført til Procesbevillingsnævnet, se 
også kapitel 1a om Procesbevillingsnævnet.  

[15] Cf. § 49, stk. 8, hvorefter der i sager, der 
kæres fra Den Særlige Klageret, skal medvir-
ke mindst 5 dommere, jf. f.eks. U 1998.872/2 
H. 

[16] Bestemmelsen om, at kendelser om 
afvisning af kæremål kan afsiges af et enkelt 
af rettens medlemmer, er indsat i Rpl. ved lov 
nr. 320 af 4. juni 1986 som en forenkling af 
arbejdet i Højesteret. Efter de før 1. januar 
1980 gældende regler kunne et enkelt medlem 
af anke- og kæremålsudvalget selv afsige 
kendelser, men i praksis deltog alle udvalgets 
medlemmer. 

§ 4[1] 
§ 4 

Fuldmægtige ved Højesteret kan optage bevis, i det omfang Højesteret bestemmer det, 
jf. § 340, stk. 3[2].  
Stk. 2. For at kunne give møde for andre under bevisoptagelse efter stk. 1 skal en 
advokat have møderet for Højesteret, jf. § 134.  
Stk. 3. Klage over afgørelser truffet under bevisoptagelse efter stk. 1 fremsættes over 
for Højesteret. Fristen for klage er 2 uger efter, at afgørelsen er truffet. Afgørelse af 
klagen sker ved kendelse[3]. 

[1] Bestemmelsen er affattet ved lov nr. 538 
af 8. juni 2006, men svarer lettere omskrevet 
til den tidligere bestemmelse i § 2b. 

[2] Bestemmelsen indebærer, at dommerfuld-
mægtige ved Højesteret bemyndiges til at 
optage bevis i civile sager, i det omfang Høje-
steret (Ankeudvalget) bestemmer det. I prak-
sis vil bevisoptagelse som altovervejende 
hovedregel bestå i at optage forklaringer fra 
parter, vidner eller syns- og skønsmænd. En 
dommerfuldmægtig vil i forbindelse med 
bevisoptagelsen kunne træffe de beslutninger 
og afsige de kendelser, der er nødvendige i 
forbindelse med gennemførelsen af bevisop-
tagelsen. Afgørelsen af, om afhøringen skal 
forestås af en fuldmægtig i Højesteret eller 
som en subsidiær afhøring ved en byret eller 
Sø- og Handelsretten, vil bero på en konkret 
vurdering af, om afhøringen mest hensigts-

mæssigt gennemføres i Højesteret, eller om 
hensynet til en part, et vidne eller en syns- og 
skønsmand med vægt taler for at gennemføre 
en subsidiær afhøring. Ifølge bestemmelsens 
forarbejder bør der i den forbindelse tages 
betydeligt hensyn til parternes synspunkter 
om dette spørgsmål. Punkt 7 i de almindelige 
bemærkninger til lovforslaget taler for, at det 
først og fremmest har været i den situation, 
hvor parterne ikke ønsker afhøringen gennem-
ført i Højesteret, at der bør tages betydeligt 
hensyn til parternes synspunkter om spørgs-
målet. Se nærmere i forslag nr. 14 (FT 1999-
2000) til lov om ændring af retsplejeloven og 
straffeloven (Varetægtsfængsling i isolation, 
varetægtsfængsling under domsforhandlin-
gen, vidnebeskyttelse, vidneudelukkelse for 
præster fra andre trossamfund, afhøringer i 
sager ved Højesteret, behandling af retssager 
uden for retskredsen af lokalemæssige grun-
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de samt klager over anklagemyndighedens 
sagsbehandling mv.)   

[3] Klagen kan afgøres af et af Højesteret 
nedsat udvalg bestående af mindst 3 domme-

re, jf. retsplejelovens § 3, stk. 3, herunder det 
permanente Ankeudvalg, der i øvrigt forbere-
der sagen. 

§ 4 

§ 5[1] 
§ 5 

Der skal være to landsretter: Østre Landsret og Vestre Landsret. Under Østre Landsret 
hører Øerne, og under Vestre Landsret hører Jylland.  
Stk. 2. Østre Landsret, der har sit sæde i København, består af en præsident[2] og 56 
andre landsdommere[3] [4]. Vestre Landsret, der har sit sæde i Viborg, består af en 
præsident[5] og 36 andre landsdommere[6].  
Stk. 3.[7] Præsidenten er ansvarlig for varetagelsen af de bevillingsmæssige og admi-
nistrative forhold, der er henlagt til embedet. Præsidenten skal herunder sørge for en 
forsvarlig og hensigtsmæssig drift af embedet og skal tage de fornødne initiativer til 
sikring heraf.  
Stk. 4.[8] Præsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige dommere bestem-
melse om, hvem af disse der skal fungere som præsident under dennes fravær eller 
forfald.  

[1] Bestemmelsen er affattet ved lov nr. 538 
af 8. juni 2006, men svarer til den tidligere 
bestemmelse i § 4, jf. dog note 6 om stk. 3.  

[2] Benævnelsen »præsident« er indført ved 
lov nr. 325 af 3. juni 1919 som modsætning til 
de i medfør af § 7, stk. 2, beskikkede retsfor-
mænd, der leder de enkelte afdelinger. Præsi-
denterne for landsretterne kan afgøre visse 
spørgsmål alene, jf. blandt andet §§ 7, stk. 4, 
32, stk. 4, og 456c, stk. 4. 

[3] Antallet af landsdommere i såvel Østre 
som Vestre Landsret er løbende ændret siden 
domstolsreformen senest ved lov nr. 652 af 
15. juni 2010. Baggrunden for ændringerne 
har været en ændret sagstilgang i den enkelte 
landsret. I tillæg til de dommerstillinger, der 
er nævnt i retsplejeloven, kan der i finanslo-
ven være hjemmel til at udnævne ekstra 
dommere i særlige tilfælde, fx hvis en fast 
landsdommer i en periode er fritaget fra tjene-
ste i landsretten, fordi den pågældende er 
udpeget som formand for en undersøgelses-
kommission. 

[4] I afgørelsen af den enkelte sag deltager 
normalt 3 dommere, jf. § 7, stk. 1. På det 
seneste er det dog forekommet, at der har 
medvirket flere dommere, se nærmere note 4 
til § 7. 

[5] Se note 2. 

[6] Se note 3.  

[7] Stk. 3 er ny og er indsat ved lov nr. 538 af 
8. juni 2006. Der er fastsat tilsvarende regler 
for Højesteret, jf. § 2, stk. 2, for Sø- og Han-
delsretten, jf. § 14, stk. 2, for byretterne, jf. § 
10, se note 3 til denne bestemmelse, og for 
Tinglysningsretten, jf. § 18, stk. 2. Se også 
Strukturkommissionens overvejelser om em-
bedschefernes (herunder landsretspræsiden-
ternes) administrative kompetence, der frem-
går af Bet. 1398/2001, afsnit 14.4, s. 378ff. 

[8] En tilsvarende bestemmelse findes i § 10, 
stk. 2, for byretterne, og § 14, stk. 3, for Sø- 
og Handelsretten. 
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§ 6[1] 
§ 6 

Landsretternes domsmyndighed omfatter dels behandling og påkendelse i 1. instans af 
retssager i det omfang, som bestemmes ved reglerne i denne lov[2], dels prøvelse i 
2. instans af byretternes behandlinger og afgørelser overensstemmende med de nævnte 
regler[3]. Endvidere kan kære rejses for landsretten over byrettens afgørelser vedrø-
rende de i § 11, stk. 2, nr. 2 og 4, omhandlede forhold[4] og over Tinglysningsrettens 
afgørelser[5]. 

[1] Som ændret ved lov nr. 218 af 11. juni 
1959, lov nr. 225 af 7. juni 1972, lov nr. 226 
af 6. juni 1985 og ændret og overført fra § 5 
til § 6 ved lov nr. 538 af 8. juni 2006. Som led 
i den ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 gennem-
førte domstolsreform er udgangspunktet nu, at 
alle sager skal behandles af byretterne i 1. 
instans, jf. § 224 om borgerlige sager og § 
686 om straffesager.  

[2] Jf. navnlig § 226, hvorefter en sag kan 
henvises til landsretten, hvis den er af princi-
piel karakter (§ 226, stk. 1). 

[3] Jf. blandt andet §§ 368, 369, 389, 391, 
477g, kap. 53, §§  595, 599, 640, 650, 653a, 
stk. 8, 689, jf. kap. 82, 85 og 88, § 691 og § 
729c, stk. 4. En række beslutninger og ken-
delser kan ikke prøves i 2. instans, jf. f.eks. §§ 
191, 219, stk. 4, 219a, stk. 2, 389, stk. 2, og 
390, stk. 1. 

[4] Dvs. udmeldelse af syns- og skønsmænd 
uden for retsplejen og notarialforretninger.  

[5] Kære over Tinglysningsrettens afgørelser 
sker til Vestre Landsret, da Tinglysningsretten 
efter § 18 har sit sæde i Hobro. 

§ 6a 
§ 6 

Ophævet ved lov nr. 538 af 8. juni 2006. 

§ 7[1] 
§ 7 

[2] I afgørelsen af sager ved landsretterne deltager, medmindre andet er bestemt[3], 
mindst 3 dommere[4]. Uden for hovedforhandlingen kan dog en enkelt dommer hand-
le på rettens vegne[5]. Præsidenten[6] træffer efter forhandling med rettens øvrige 
dommere bestemmelse om sagernes fordeling mellem dommerne og om sagernes 
administrative behandling.  
Stk. 2.[7] Når rettens præsident ikke deltager i behandlingen af en sag, beklædes for-
mandspladsen[8] af den af rettens dommere, som præsidenten har beskikket dertil. 
Sådan beskikkelse sker for 1 år ad gangen og kan fornys. I fornødent fald træder den 
efter embedsalder ældste af de dommere, af hvilke retten dannes, i formandens sted.  
Stk. 3. I nævningesager[9] og domsmandssager[10] deltager 3 dommere. I nævninge-
sager deltager 9[11] nævninger. I domsmandssager tiltrædes landsretten af 3 doms-
mænd[12][13].  
Stk. 4.[14] Hvis hovedforhandlingen i en nævninge- eller domsmandssag antages at 
ville blive af længere varighed, kan rettens præsident efter indstilling fra rettens for-
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mand bestemme, at suppleanter for dommerne og nævningerne eller domsmændene 
skal overvære[15] hovedforhandlingen. Suppleanterne deltager ikke i rettens rådslag-
ninger og afstemninger, men kan efter retsformandens bestemmelse overvære disse. I 
øvrigt finder reglerne om nævninger og domsmænd tilsvarende anvendelse på supple-
anter for disse. En suppleant tiltræder retten, hvis en af dommerne, nævningerne eller 
domsmændene bliver forhindret i at medvirke ved sagens behandling og pådømmel-
se[16]. 

[1] Som ændret ved lov nr. 209 af 23. juli 
1932, lov nr. 112 af 7. april 1936, lov nr. 196 
af 15. maj 1939, lov nr. 240 af 30. maj 1941, 
lov nr. 194 af 12. april 1949, lov nr. 192 af 12. 
juni 1962, lov nr. 151 af 10. maj 1967, lov nr. 
260 af 8. juni 1979 og ændret og overført fra 
§ 6 til § 7 ved lov nr. 538 af 8. juni 2006. 
Samtidig er de tidligere stk. 4-6 indeholdt i §§ 
20 og 20b. 

[2] Stk. 1 svarer til den tidligere bestemmelse 
i § 6, stk. 1, med en ændring af 3. pkt., hvor 
der nu er indsat en regel om præsidentens 
beføjelser med hensyn til den administrative 
behandling af sagerne.  

[3] Jf. § 5, note 2, om præsidentens adgang til 
at afgøre visse spørgsmål alene. Om beføjel-
ser for en enkelt dommer, se § 7, stk. 1, 2. 
pkt., jf. note 5. Efter § 214, stk. 4, kan hoved-
forhandlingen i en straffesag fortsætte, hvis 
højst én dommer og én nævning eller én 
domsmand får forfald eller af andre grunde 
må fratræde. Forslaget til den senere lov nr. 
260 af 8. juni 1979 indeholdt en bestemmelse 
om, at den dommer, der beklædte retten under 
forberedelse af en borgerlig 1. instans-sag, 
kunne behandle denne færdig og afsige dom, 
hvis parterne var enige herom, men denne 
bestemmelse udgik under folketingsbehand-
lingen.  

[4] Bestemmelsen fastsætter alene et mini-
mumsantal, og der er – bortset fra doms-
mandssager, jf. stk. 3 – intet i vejen for, at 
landsretspræsidenten kan bestemme, at flere 
dommere skal deltage i behandlingen af en 
sag, jf. f.eks. U 2011.2094 Ø (5 landsdomme-
re i en principiel sag om udlevering af en 
dansk statsborger) og U 2012. 1439 (5 lands-
dommere i en principiel sag om erstatning for 

frihedsberøvelse i forbindelse med COP 15-
mødet). Se også U 1930.131 Ø (5 landsdom-
mere i en principiel sag om dokumentfalsk) 
og U 1957.895 Ø (6 landsdommere i en sag 
om, hvorvidt de sædvanlige advokatsalærer 
kunne anvendes, når advokaten selv var part). 
Om deltagelse af suppleanter for dommere, 
nævninger og domsmænd se stk. 4.  

[5] Bestemmelsen i 2. pkt. er indsat ved lov 
nr. 260 af 8. juni 1979 og afløser de tidl. 
bestemmelser i §§ 338, stk. 3, og 844, stk. 1, 
jf. Bet. 698/1973 s. 70. Se endvidere § 353 
om afholdelse af et særligt forberedende møde 
under sagsforberedelsen i 1. instans. Se som 
eksempler U 1990.724 H: Spørgsmålet, om 
nyt syn og skøn under anken kunne tillades, 
kunne afgøres af en enkelt landsdommer. U 
2002.360 H: Ikke hjemmel til, at en enkelt 
dommer i en situation, hvor sagen på grund af 
indstævntes udeblivelse kunne fremmes efter 
§ 386, stk. 2, pådømmer sagen alene. Lands-
rettens dom blev ophævet, og sagen hjemvist 
til fornyet behandling. 
 Det bør tilstræbes, at samtlige dommere, 
der skal pådømme en sag, så vidt muligt 
deltager i bevisførelse, der finder sted uden 
for hovedforhandlingen, jf. Bet. 698/1973, s. 
70. 

[6] Jf. U 1978.805 H: Højesteret fandt ikke 
grundlag for i en sag, som Højesteret hjemvi-
ste til fortsat behandling, at bestemme, af 
hvilken landsretsafdeling sagen under sin 
fortsættelse skulle behandles. 
 U 1983.1053 H: En domfældt og udvist 
tyrkisk statsborger havde ikke krav på, at en 
sag efter den nye udlændingelov om dom-
stolsprøvelse af udvisningsbeslutningen blev 
henvist til samme landsretsafdeling, som 
havde behandlet straffesagen. 
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[7] Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 538 af 
8. juni 2006, men svarer til de tidligere be-
stemmelser i §§ 7 og 8. 

[8] Om særlige beføjelser for retsformanden, 
se § 3, note 7. 

[9] Jf. § 689, stk. 2. Om nævninger se kap. 6-
9. 

[10] Jf. § 689, stk. 3 og 4. Om domsmænd se 
kap. 6-8 og 9a. 

[11] Tidligere deltog der 12 nævninger, men 
behandlingen af nævningesager er generelt 
blevet ændret ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 
på baggrund af Retsplejerådets betænkning nr. 
1352/1998 om behandling af nævningesager. 
Se også kapitel 79 i Rpl. 

[12] Om hovedforhandlingens fortsættelse, 
selv om en nævning eller domsmand må 
fratræde, se note 3. Om deltagelse af supple-
anter, se stk. 4, jf. note 16. 

[13] I borgerlige sager i 1. instans kan retten 
bestemme, at retten under hovedforhandlin-
gen skal tiltrædes af 2 sagkyndige medlem-
mer, hvis fagkundskab skønnes at være af 
betydning for sagen, jf. § 20, stk. 1. Tilsva-
rende gælder i ankesager, der i 1. instans er 
behandlet under medvirken af sagkyndige i 
medfør af stk. 1.  

[14] Bestemmelsen svarer i et vist omfang til 
den tidligere § 6, stk. 3, men det er som noget 
nyt indført, at beslutningen om medvirken af 
suppleanter træffes efter indstilling fra rets-
formanden i den enkelte sag.  

[15] Jf. herved § 214, stk. 2. 

[16] Er der ikke udtaget suppleanter til en sag, 
er der mulighed for, at hovedforhandlingen i 
en straffesag kan fortsætte, hvis højst én 
dommer og én nævning eller én domsmand 
mangler, jf. § 214, stk. 4, 2. pkt. Noget tilsva-
rende gælder ikke for civile sager. 

§ 8[1] 
§ 8 

Landsretten har hovedtingsted på det sted, hvor den har sit sæde.  
Stk. 2. Hovedforhandling i nævningesager og domsmandssager foregår endvidere på 
andre af Domstolsstyrelsen dertil fastsatte tingsteder i landsretskredsen[2][3]. Dom-
stolsstyrelsen bestemmer, hvilke dele af landsretskredsen der skal henlægges til hvert 
af disse tingsteder[4].  
Stk. 3. Retten kan bestemme, at retten skal sættes uden for det sædvanlige tingsted, 
herunder også uden for landsretskredsen, når det findes hensigtsmæssigt af hensyn til 
sagens oplysning[5].  
Stk. 4. Retten kan endvidere bestemme, at retten skal sættes uden for det sædvanlige 
tingsted, herunder undtagelsesvis også uden for landsretskredsen, når det findes hen-
sigtsmæssigt af hensyn til sagens behandling inden for rimelig tid eller af andre særli-
ge grunde[6]. 
Stk. 5. Inden retten i medfør af stk. 4 træffer afgørelse om, hvorvidt en sag skal be-
handles[7] uden for landsretskredsen, skal parterne have lejlighed til at udtale sig om 
spørgsmålet. 

[1] Som affattet ved lov nr. 538 af 8. juni 
2006. Bestemmelsen svarer i vidt omfang til 
den tidligere bestemmelse i § 11. 

[2] Jf. bekg. nr. 1040 af 18. oktober 2006 om 
tingstederne for landsretterne:  
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Kapitel 1 
Østre Landsret 

§ 1. Østre Landsret har sit sæde i København.  
Stk. 2. Under Østre Landsret hører følgende 
nævningekredse:  
1) Københavnske nævningekreds, der har 

tingsted i København. Herunder hører 
Københavns Byret, Retten på Frederiks-
berg samt retterne i Lyngby, Glostrup, 
Helsingør, Hillerød og Roskilde.  

2) Syd- og Vestsjællandske nævningekreds, 
der har tingsted i København. Herunder 
hører retterne i Holbæk og Næstved.  

3) Lolland-Falsterske nævningekreds, der 
har tingsted i Nykøbing Falster. Herunder 
hører Retten i Nykøbing Falster.  

4) Bornholmske nævningekreds, der har 
tingsted i Rønne. Herunder hører Retten 
på Bornholm.  

5) Fynske nævningekreds, der har tingsted i 
Odense. Herunder hører retterne i Odense 
og Svendborg. 

Kapitel 2 
Vestre Landsret 

§ 2. Vestre Landsret har sit sæde i Viborg.  
Stk. 2. Under Vestre Landsret hører følgende 
nævningekredse:  
1) Midtjyske nævningekreds, der har ting-

sted i Viborg. Herunder hører retterne i 
Viborg, Holstebro, Herning, Randers og 
Horsens.  

2) Nordjyske nævningekreds, der har ting-
sted i Aalborg. Herunder hører retterne i 
Aalborg og Hjørring.  

3) Østjyske nævningekreds, der har tingsted 
i Århus. Herunder hører Retten i Århus.  

4) Sydøstjyske nævningekreds, der har 
tingsted i Kolding. Herunder hører Retten 
i Kolding.  

5) Sydvestjyske nævningekreds, der har 
tingsted i Esbjerg. Herunder hører Retten 
i Esbjerg.  

6) Sønderjyske nævningekreds, der har ting-
sted i Sønderborg. Herunder hører Retten 
i Sønderborg.  

[3] Se i øvrigt Bet. 1398/2001, s. 365 om 
kommissionens overvejelser om landsretter-
nes bitingsteder. Om overflytning af en sag 
fra én nævningekreds til en anden se § 702. 

[4] Se note 2. 

[5] Bestemmelsen giver mulighed for, at 
retten under sagens forberedelse eller under 
hovedforhandlingen sættes uden for det sæd-
vanlige tingsted f.eks. for at foretage besigti-
gelse (åstedsforretning) eller på anden måde 
at optage bevis. 

[6] Ved afgørelsen af, om retten skal sættes 
uden for det sædvanlige tingsted, herunder 
navnlig uden for retskredsen, og i givet fald 
hvor, må der navnlig lægges vægt på hensynet 
til, at retssager behandles inden en rimelig 
frist. Retten må dog også lægge vægt på, om 
sagens parter, vidner m.fl. derved pålægges en 
uforholdsmæssig belastende rejseaktivitet. 
 For at sikre den fornødne fleksibilitet kan 
retten også sættes uden for det sædvanlige 
tingsted, når andre særlige grunde efter rettens 
skøn gør det hensigtsmæssigt. 

[7] Ved udtrykket »behandles« sigtes til til-
fælde, hvor retten under hele – eller dog 
væsentlige dele af – hovedforhandlingen 
sættes uden for retskredsen. Høringspligten 
omfatter således ikke enkeltstående besig-
tigelser (åstedsforretninger) eller andre rets-
møder uden for retskredse. Stk. 4 omfatter 
heller ikke tilfælde, hvor væsentlige dele af 
eller hele hovedforhandlingen foregår uden 
for det sædvanlige tingsted, men inden for 
retskredsen. 
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§ 9[1] 
§ 9 

Landet inddeles i 24 retskredse[2]. Justitsministeren kan foretage forandringer i rets-
kredsenes område, medmindre forandringen indebærer oprettelse eller nedlæggelse af 
en retskreds. 
Stk. 2.[3] Københavns Byret består af en præsident[4] og mindst 39 andre dommere.  
Stk. 3. Retten i Glostrup består af en præsident og mindst 14 andre dommere. 
Stk. 4. Retterne i Århus og Odense består af en præsident og mindst 11 andre domme-
re.  
Stk. 5. Retten i Aalborg og Retten på Frederiksberg består af en præsident og mindst 
10 andre dommere.  
Stk. 6. Stk. 6. Retten i Roskilde består af en præsident og mindst 9 andre dommere.  
Stk. 7. Retterne i Kolding og Sønderborg består af en præsident og mindst 8 andre 
dommere.  
Stk. 8. Retterne i Randers, Næstved, Hillerød og Lyngby består af en præsident og 
mindst 7 andre dommere.  
Stk. 9. Retterne i Hjørring, Esbjerg, Nykøbing Falster og Helsingør består af en præsi-
dent og mindst 6 andre dommere.  
Stk. 10. Retterne i Viborg, Holstebro, Herning, Horsens, Svendborg og Holbæk består 
af en præsident og mindst 5 andre dommere.  
Stk. 11. Retten på Bornholm består af en præsident og mindst 1 anden dommer.  
Stk. 12. Ud over det antal dommere, der er nævnt i stk. 2-12, udnævnes yderligere 
25[5] dommere ved byretterne. Der kan højst udnævnes yderligere 5 dommere ved 
Københavns Byret, yderligere 4 dommere ved hver af de retter, der er nævnt i stk. 3-5, 
yderligere 3 dommere ved hver af de retter, der er nævnt i stk. 6-10, og yderligere 1 
dommer ved Retten på Bornholm. Ved ledighed i en dommerstilling ved en ret, hvor 
der er udnævnt en eller flere yderligere dommere, bestemmer Domstolsstyrelsen[6], 
ved hvilken ret stillingen skal placeres. 

[1] Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 538 af 
8. juni 2006. Bestemmelsen erstatter de tidli-
gere §§ 12, 15, 16a og 17. Som følge af en 
ændret sagstilgang ved retterne er bestemmel-
sen ændret flere gange efter domstolsrefor-
men, nemlig ved lov nr. 495 af 17. juni 2008 
og lov nr.493 af 12. juni 2009. 

[2] Retskredsene fremgår af § 108 i lov nr. 
538 af 8. juni 2006, jf. nedenfor. Byretternes 
tingsteder fremgår af bekendtgørelse nr. 1502 
af 14. december 2006 om byretternes tingste-
der, jf. note 2 til § 13. 
1) Retten i Hjørring: Brønderslev-Dron-

ninglund Kommune, Frederikshavn 

Kommune, Hjørring Kommune, Jammer-
bugt Kommune og Læsø Kommune. 

2) Retten i Aalborg: Mariagerfjord Kommu-
ne, Rebild Kommune, Vesthimmerlands 
Kommune og Aalborg Kommune. 

3) Retten i Randers: Favrskov Kommune, 
Norddjurs Kommune, Randers Kommune 
og Syddjurs Kommune. 

4) Retten i Århus: Odder Kommune, Samsø 
Kommune og Århus Kommune. 

5) Retten i Viborg: Silkeborg Kommune, 
Skive Kommune og Viborg Kommune. 

6) Retten i Holstebro: Holstebro Kommune, 
Lemvig Kommune, Morsø Kommune, 
Struer Kommune og Thisted Kommune. 
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7) Retten i Herning: Herning Kommune, 
Ikast-Brande Kommune og Ringkøbing-
Skjern Kommune. 

8) Retten i Horsens: Hedensted Kommune, 
Horsens Kommune og Skanderborg 
Kommune. 

9) Retten i Kolding: Billund Kommune, 
Fredericia Kommune, Kolding Kommune 
og Vejle Kommune. 

10) Retten i Esbjerg: Esbjerg Kommune, 
Fanø Kommune, Varde Kommune og Ve-
jen Kommune. 

11) Retten i Sønderborg: Haderslev Kommu-
ne, Sønderborg Kommune, Tønder 
Kommune og Aabenraa Kommune. 

12) Retten i Odense: Assens Kommune, 
Bogense Kommune, Kerteminde Kom-
mune, Middelfart Kommune og Odense 
Kommune. 

13) Retten i Svendborg: Faaborg-Midtfyn 
Kommune, Langeland Kommune, Ny-
borg Kommune, Svendborg Kommune og 
Ærø Kommune. 

14) Retten i Nykøbing Falster: Guldborgsund 
Kommune, Lolland Kommune og Vor-
dingborg Kommune. 

15) Retten i Næstved: Fakse Kommune, 
Næstved Kommune, Slagelse Kommune 
og Sorø Kommune. 

16) Retten i Holbæk: Holbæk Kommune, 
Kalundborg Kommune og Odsherred 
Kommune. 

17) Retten i Roskilde: Greve Kommune, 
Køge Kommune, Lejre Kommune, Ring-
sted Kommune, Roskilde Kommune, Sol-
rød Kommune og Stevns Kommune. 

18) Retten i Hillerød: Allerød Kommune, 
Egedal Kommune, Frederikssund Kom-
mune, Frederiksværk-Hundested Kom-
mune og Hillerød Kommune. 

19) Retten i Helsingør: Fredensborg Kommu-
ne, Gribskov Kommune, Helsingør 
Kommune og Hørsholm Kommune. 

20) Retten i Lyngby: Furesø Kommune, 
Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk 
Kommune og Rudersdal Kommune. 

21) Retten i Glostrup: Albertslund Kommune, 
Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, 

Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, 
Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, 
Høje Taastrup Kommune, Ishøj Kommu-
ne, Rødovre Kommune og Vallensbæk 
Kommune. 

22) Retten på Frederiksberg: Frederiksberg 
Kommune, Bispebjerg-Brønshøj Provsti, 
Valby-Vanløse Provsti og Sydhavn Sogn. 

23) Københavns Byret: Dragør Kommune, 
den del af Københavns Kommune, der 
ikke henlægges til retten på Frederiks-
berg, og Tårnby Kommune. 

24) Retten på Bornholm: Bornholms Kom-
mune og Christiansø (Ertholmene). 

[3] Stk. 2-11 fastsætter et minimumstal for 
dommere – den såkaldte kredsnormering, jf. 
nærmere note 5. 

[4] Alle retter ledes af en præsident. Om 
præsidentens beføjelser henvises nærmere til 
§ 10 og noterne dertil. 

[5] Den såkaldte landsnormering. Der er tale 
om yderligere dommerstillinger, der er opret-
tet i forbindelse med domstolsreformen.  

[6] En dommer, der udnævnes som yderligere 
dommer i medfør af stk. 13, er fuldstændig 
ligestillet med de øvrige dommere ved retten. 
En sådan dommer vil således være ansat som 
fast dommer ved den pågældende byret og vil 
være udnævnt som dommer ved den pågæl-
dende ret uden anden tidsbegrænsning end 
den generelle aldersgrænse.  
 Ved ledighed i en dommerstilling ved en 
byret, hvor der er ansat en eller flere dommere 
ud over det minimumsantal, som fremgår af 
stk. 2-11, vil stillingen kunne flyttes fra en 
byret til en anden byret. Ordningen er etable-
ret med henblik på at give bedre mulighed for 
en løbende ressourcestyring, f.eks. for tilpas-
ning af antallet af dommere i forhold til sags-
antallet ved den enkelte byret. 
 Om ordningen i øvrigt henvises til lovfor-
slagets almindelige bemærkninger punkt 
2.2.2.3. (afsnit III). 
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§ 9a 
§ 9a 

Ophævet ved lov nr. 538 af 8. juni 2006. 

§ 10[1] 
§ 10 

Byrettens præsident[2] er ansvarlig for varetagelsen af de bevillingsmæssige og admi-
nistrative forhold, der er henlagt til embedet[3]. Præsidenten  skal herunder sørge for 
en forsvarlig og hensigtsmæssig drift af embedet og skal tage de fornødne initiativer til 
sikring heraf[4].  
Stk. 2. Præsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige dommere bestemmel-
se om, hvem af disse der skal fungere som præsident under dennes fravær eller for-
fald[5]. 
  
[1] Bestemmelsen er indsat som ny ved lov 
nr. 538 af 8. juni 2006.  Bestemmelsen er 
ændret ved lov nr. 495 af 17. juni 2008 som 
følge af en ændring af § 9, hvorved der skete 
en ændring af dommernormeringen ved Ret-
ten på Bornholm med den følge, at embeds-
chefens titel blev ændret fra dommer til præ-
sident. 

[2] Som udgangspunkt vil en person, der ud-
nævnes til præsident, allerede forud for ud-
nævnelsen være udnævnt til dommer. Det er 
dog ikke udelukket, at der i særlige tilfælde 
kan udnævnes en præsident, der ikke i forve-
jen er dommer, men som opfylder betingel-
serne for at blive udnævnt til dommer, jf. bet. 
1398/2001, s 252. Indstilling om udnævnelse 
som præsident afgives af Dommerudnævnel-
sesrådet, jf. § 43a. 
 Om embedschefens profil anfører Struk-
turkommissionen samme sted, at embedsche-
fen i lighed med de krav, der stilles til andre 
ledere inden for såvel det offentlige som det 
private, må kunne imødekomme kravene om 
moderne og professionel ledelse. Dette inde-
bærer blandt andet, at embedschefen skal kun-
ne involvere og motivere medarbejderne, 
udvikle medarbejdernes faglige og personlige 
egenskaber og kunne håndtere konflikter. Em-
bedschefen skal være samarbejdsorienteret og 
udvise åbenhed både i forhold til brugere og 
medarbejdere. Embedschefen skal endvidere 

være resultatorienteret, fleksibel og lydhør 
over for behov for forandringer. 
 Om Dommerudnævnelsesrådets praksis 
ved besættelsen af præsidentstillinger henvi-
ses nærmere til Dommerudnævnelsesrådets 
årsberetninger, senest rådets årsberetning for 
2012 s. 16. Årsberetningerne er tilgængelige 
via www.dommerudnaevnelsesraadet.dk. 
 Om den praktiske fremgangsmåde ved 
besættelse af præsidentstillinger se § 43 a og 
noterne til denne bestemmelse. 

[3] Ansvaret for de generelle ledelsesmæssige 
og administrative opgaver er samlet hos 
embedschefen, således at embedschefen har 
det overordnede ansvar både for de admini-
strative opgaver, herunder økonomi- og per-
sonaleadministration, og for sagsafviklingen 
og sagsfordelingen ved embedet. Embedsche-
fen kan i den forbindelse træffe beslutninger 
af administrativ karakter med virkning for 
embedets øvrige dommere og fastlægge 
generelle retningslinjer for arbejdets tilrette-
læggelse og for den administrative behandling 
af sagerne med henblik på at sikre ensartethed 
i sagsbehandlingen og en hensigtsmæssig 
ressourceanvendelse ved retten. Embedsche-
fen kan f.eks. træffe beslutning om at etablere 
en fælles forberedelsesafdeling og om forde-
lingen af de personalemæssige ressourcer ved 
retten. Ligeledes kan embedschefen efter 
drøftelse med dommerne også fastsætte måltal 
eller generelle retningslinjer for prioriteringen 
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mellem forskellige sagstyper m.v. Embeds-
chefen kan også træffe afgørelse om sagernes 
fordeling mellem dommerne efter drøftelse 
med embedets øvrige dommere. Sagsforde-
lingen skal ske efter saglige kriterier, f.eks. 
geografiske kriterier, løbenumre og/eller efter 
de enkelte dommeres specialer, men skal 
samtidig sikre, at arbejdet er tilrettelagt sådan, 
at sagsbehandlingstiden er rimelig og nogen-
lunde ensartet. I forbindelse med sagsforde-
lingen kan embedschefen omfordele sager, 
hvis det er hensigtsmæssigt.  
 Om embedschefens beføjelser i øvrigt 
henvises til Bet. 1398/2001 s. 251-261 og 
368-387. 
 Om embedschefernes disciplinærbeføjelse 
henvises til § 48. 

[4] Retterne har forskellig størrelse, og sags-
porteføljen kan også være forskellig i byret-
terne, idet bl.a. befolkningssammensætningen 
og det erhvervsliv, der udfoldes i den enkelte 
retskreds, spiller ind. Denne forskellighed kan 
også have betydning for opbygningen af de 
enkelte byretters organisation. I samtlige by-
retter, bortset fra Retten på Bornholm, er der 
dog etableret et administrativt sekretariat, der 
ledes af en administrationschef. Det admini-

strative sekretariat bistår embedschefen med 
den daglige ledelse af embedet for så vidt an-
går kasse- og regnskabsvæsen, herunder op-
gaver af bevillings- og budgetmæssig karak-
ter, personale- og lønadministration, bygge-
administration, teknologianvendelse og den 
administrative tilrettelæggelse af sagsbehand-
lingen. 

[5] Bestemmelsen skal sikre, at den, der ud-
peges, har den fornødne interesse for at vare-
tage denne opgave og har den fornødne op-
bakning blandt de øvrige dommere. Bestem-
melsen sigter normalt mod kortvarige og 
oftest planlagte fraværsperioder, idet et mere 
langvarigt forfald typisk vil give anledning til 
en egentlig konstitution i stillingen i henhold 
til § 44a. Afløseren vil derfor i praksis kun 
skulle udføre de funktioner, der ikke kan eller 
bør afvente, at præsidenten på ny kommer til 
stede ved embedet, og det må forudsættes, at 
afløseren – med støtte fra rettens administrati-
ve sekretariat – vil kunne varetage funktionen 
uden at have behov for i øvrigt at deltage i det 
daglige administrative arbejde eller løbende at 
blive holdt tæt orienteret om embedets admi-
nistrative forhold, jf. Bet. 1398/2001, s. 255. 

§ 11[1] 
§ 11 

Byrettens virkekreds omfatter behandling og påkendelse af retssager i 1. instans[2] og 
foretagelse af retshandlinger[3] i det omfang, som bestemmes ved reglerne i denne 
lov.  
Stk. 2. Til byretternes virkekreds hører uden for den egentlige retspleje[4], hvortil også 
regnes skifteforvaltning og foged- og auktionsforretninger,  
1) opkrævning af retsafgifter og regnskabsaflæggelse herfor[5],  
2) udmeldelse af syns- og skønsmænd uden for retsplejen, for så vidt den ikke kan ske 

administrativt[6],  
3) retshjælpsforretninger[7] og  
4) notarialforretninger[8].  
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om notarialforretninger[9].  

[1] Bestemmelsen er affattet ved lov nr. 538 
af 8. juni 2006, men svarer med visse ændrin-
ger til de tidligere §§ 13 og 14. 

[2] Se § 224, jf. §§ 225-227 (borgerlige sa-
ger), og § 686 (straffesager). 

[3] Jf. blandt andet §§ 174, 343, 347, 487, 
528, 539, 588, 596, 627, 641, 653,  746, 747, 
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754c, 760, 764, 770a, 783, 791c, 796, 806 og 
810 samt konkursloven § 3 og kap. 31.  

[4] Se om sondringen mellem den egentlige 
retspleje (behandlingen af civile og kriminelle 
retssager, foged- og auktionssager samt skifte-
forvaltning) og andre judicielle opgaver Go-
mard og Kistrup, Civilprocessen s. 43ff.  
 De i § 11, stk. 2, opregnede opgaver uden 
for den egentlige retspleje kan dels være 
judicielle opgaver, dels administrativt præge-
de opgaver. I det omfang, der er tale om 
judicielle opgaver, kan dommerens afgørelser 
kæres til landsretten, jf. § 11, stk. 2, nr. 1, 1. 
led, nr. 2 og 4. 
 Alle klager over embedsvirksomhed ved 
domstolene, uanset om de vedrører retsplejen 
eller de administrative funktioner, behandles 
af Den Særlige Klageret, jf. Rpl. § 49. Den 
del af forvaltningen, der varetages af domme-
re, falder uden for området for ombudsman-
dens virksomhed, jf. note 6 til § 1a. 

[5] Jf. RAL § 60 og Domstolsstyrelsens Insti-
tutionsinstruks for Danmarks Domstole, 
(utrykt, revideres løbende). 

[6] Udmeldelse af personer til vurdering af 
aktiver og passiver i dødsboer efter skatte-
myndighedernes begæring foretages af skifte-
retten efter reglerne i dødsboskiftelovens § 94, 
jf. boafgiftslovens § 12. Byrettens afgørelser 
vedr. udmeldelser af syns- og skønsmænd kan 
kæres til landsretten, jf. § 6. 

[7] Jf. konkurslovens kapitel 26 om skifteret-
tens vejledningspligt vedrørende gældssane-
ring konkurslovens, § 339, stk. 4, om bistand 
til en part, der møder uden advokat i en by-
retssag, § 351, stk. 6, om vejledning om ud-
fyldning af stævnings- og svarskriftsblanket-
ter m.v., § 406 om rettens rolle i forbindelse 
med forberedelsen af småsager, § 472b, stk. 6, 
om vejledning om udfyldning af blanket ved 
betalingspåkrav, § 500 om bistand i fogedsa-
ger, § 559a, stk. 2, om bistand under tvangs-
salg af andelsboliger, § 561 om bistand under 
tvangsauktion § 632 om bistand under arrest 
og § 648 om bistand under en forbudssag. 

[8] Jf. stk. 3, note 9. Byrettens afgørelser i 
disse sager kan kæres til landsretten, jf. § 6. 

[9] Udover Justitsministeriets bekendtgørelse 
om notarialforretninger findes almindelige 
regler om notarialforretninger endvidere f.s.v. 
angår testamenter i Arvel. § 63 og f.s.v. angår 
veksel og checkprotest i Vxl. §§ 44 og 88 og 
Chl. §§ 40 og 66. Om afgifter for notarialfor-
retninger se RAL kap. 7. 
 Regler om lodtrækninger findes endvidere 
i cirk. nr. 147 af 1. august 1994 om bortlod-
ning og i jmskr. af 16. okt. 1987 (utrykt). 
 Om notarialforretninger henvises til Svend 
Danielsen, Arveloven med kommentarer s. 
381ff. 

§ 12[1] 
§ 12 

I afgørelsen af sager ved byretterne[2] deltager, medmindre andet er bestemt[3], 1 
dommer. Præsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige dommere bestem-
melse om sagernes fordeling mellem dommerne og om sagernes administrative be-
handling[4].  
Stk. 2. Hvis flere deltager i afgørelsen af sagen, beklædes formandspladsen af den af 
rettens dommere, som præsidenten  har beskikket dertil. I fornødent fald træder den 
efter embedsalder ældste af de dommere, af hvilke retten dannes, i formandens sted. 
Uden for hovedforhandlingen kan en enkelt dommer handle på rettens vegne.  
Stk. 3. I borgerlige sager[5] kan retten bestemme, at 3 dommere[6] skal deltage i afgø-
relsen af sagen, hvis  
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1) sagen er af principiel karakter[7],  
2) sagens udfald kan få væsentlig betydning for andre end parterne[8],  
3) sagen frembyder særlig omfattende eller vanskelige retlige eller bevismæssige 

spørgsmål[9] eller  
4) sagens særlige karakter i øvrigt undtagelsesvis gør kollegial behandling påkræ-

vet[10].  
Stk. 4. Før retten[11] træffer afgørelse efter stk. 3, skal parterne have adgang til at 
udtale sig om spørgsmålet[12]. Afgørelsen træffes ved kendelse. En kendelse om, at 
der skal deltage 3 dommere, kan ikke indbringes for højere ret[13].  
Stk. 5. I nævningesager[14] deltager 3 dommere og 6 nævninge[15].  
Stk. 6. I domsmandssager[16] tiltrædes retten af 2 domsmænd[17], jf. dog stk. 8.  
Stk. 7. Hvis hovedforhandlingen i en nævninge- eller domsmandssag antages at ville 
blive af længere varighed, kan rettens præsident efter indstilling fra rettens formand 
bestemme, at suppleanter for dommeren eller dommerne og nævningerne eller doms-
mændene skal overvære hovedforhandlingen. For så vidt angår retten på Bornholm, 
træffes bestemmelsen af Østre Landsrets præsident efter indstilling fra rettens for-
mand.  Suppleanterne deltager ikke i rettens rådslagninger og afstemninger, men kan 
efter retsformandens bestemmelse overvære disse. I øvrigt finder reglerne om nævnin-
ger og domsmænd tilsvarende anvendelse på suppleanter for disse. En suppleant til-
træder retten, hvis en af dommerne, nævningerne eller domsmændene bliver forhindret 
i at medvirke ved sagens behandling og pådømmelse.  
Stk. 8.[18] I domsmandssager om økonomisk kriminalitet, der forventes at have en 
længere varighed[19], kan rettens præsident efter indstilling fra rettens formand be-
stemme, at retten sammensættes af 2 dommere[20] og 3 domsmænd[21]. For så vidt 
angår retten på Bornholm, træffes bestemmelsen af Østre Landsrets præsident efter 
indstilling fra rettens formand [22]. Stk. 7 finder ikke anvendelse. 

[1] Som affattet ved lov nr. 538 af 8. juni 
2006 og ændret ved lov nr. 495 af 17. juni 
2008 (alene redaktionelle ændringer som 
følge af ændring af dommernormeringen på 
Bornholm). Bestemmelsen erstatter bl.a. den 
tidligere § 18, men indeholder også væsentli-
ge nye regler, f.eks. indeholder bestemmelsen 
i stk. 3 og 4 regler om kollegial behandling 
ved byretten. 

[2] Jf. § 3 vedrørende Højesteret, § 7 vedrø-
rende landsretterne og § 16 vedrørende Sø- og 
Handelsretten. 

[3] Jf. stk. 3 og 4. 

[4] Jf. note 3 til § 10. 

[5] Med virkning fra 1. juli 2013 vil der også 
kunne deltage 3 dommere i afgørelsen af 
midlertidige afgørelser om forbud eller påbud 
efter retsplejelovens kapitel 40, jf. § 1, nr. 1, i 
lov nr. 1387 af 23. december 2012 om æn-
dring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, 
designloven, varemærkeloven, markedsfø-
ringsloven og lov om forbud til beskyttelse af 
forbrugerens interesser (Midlertidige afgørel-
ser om forbud og påbud).   

[6] Mindst to af disse bør være udnævnte 
dommere, hvorimod den sidste dommer godt 
kan være en af rettens øvrige jurister, jf. de 
specielle bemærkninger til bestemmelsen i 
lovforslaget. 

[7] Jf. § 226, stk. 1, og noterne til denne 
bestemmelse. Kollegial behandling vil navn-
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lig være relevant, hvor sagen angår lovfor-
tolkning eller et principielt retligt spørgsmål.  

[8] Efter den tidligere § 226, stk. 1, nr. 2, 
kunne den omstændighed, at sagen har væ-
sentlig betydning for andre end parterne, i sig 
selv begrunde, at en sag kunne henvises fra 
byretten til behandling ved landsretten i første 
instans. Med indførelsen af de nye regler om 
kollegial behandling ved byretten, er der ikke 
fundet behov for at videreføre bestemmelsen i 
den tidligere § 226, stk. 1, nr. 2, men praksis i 
henhold til denne bestemmelse vil fortsat 
kunne være relevant i forbindelse med vurde-
ringen af, hvornår en sag kan anses for at 
være af væsentlig betydning for andre end 
parterne. Som eksempler på, at en sag kan få 
væsentlig betydning for andre end parterne, 
nævnes i lovforslagets specielle bemærknin-
ger til bestemmelsen tilfælde, hvor en sag om 
mangler ved et nybyggeri er anlagt af en 
enkelt huskøber eller bygherre, men hvor 
udfaldet kan blive afgørende for en række 
andre personer, der har indgået aftale med den 
samme sælger eller entreprenør om samme 
eller et tilsvarende byggeri, og sager om 
rettigheder eller forpligtelser for medlemmer 
af foreninger eller organisationer. Det anføres 
endvidere, at bestemmelsen i særlige tilfælde 
også kan finde anvendelse på sager, hvor 
afgørelsen kan få betydning for et senere 
regressøgsmål. Endelig nævnes det, at en sag 
kan have væsentlig betydning for andre end 
parterne, fordi sagen er en »prøvesag« vedrø-
rende en problemstilling, som foreligger i et 
stort antal sager, og hvor afgørelsen i »prøve-
sagen« må forventes lagt til grund i de øvrige 
sager. Dette kan eksempelvis forekomme på 
skatteområdet. 

[9] F.eks. sager, der rejser vanskelige EU-
retlige spørgsmål eller vanskelige forvalt-
ningsretlige spørgsmål m.v. i forbindelse med 
prøvelse af f.eks. et offentligt klagenævns 
afgørelse. 
 Se fx U 2007.2922 Ø: Landsretten fandt, at 
en byretssag vedrørende fortolkningen af 
VVM-reglerne frembød sådanne særlig om-
fattende eller væsentlige retlige spørgsmål, jf. 
retsplejelovens § 12, stk. 3, nr. 3, at sagen 
skulle behandles af 3 dommere. U 2008.284 

Ø prøvelse af ansvarsgrundlaget i forbindelse 
med de tidligere amters, nu regioners, besva-
relse af forespørgsler om ejendommes forure-
ningsmæssige forhold 3. 

[10] Reglen i stk. 3, nr. 4, er en opsamlingsbe-
stemmelse, der er tænkt som en »sikkerheds-
ventil«, der alene skal kunne anvendes rent 
undtagelsesvis, jf. lovforslagets specielle be-
mærkninger til bestemmelsen. 

[11] Retten kan træffe en sådan afgørelse efter 
begæring eller af egen drift. Der er ingen 
bestemte frister for, hvornår i forbindelse med 
forberedelsen en eventuel afgørelse om kolle-
gial behandling skal træffes. Det mest naturli-
ge vil dog være, at spørgsmålet drøftes i for-
bindelse med det forberedende møde i hen-
hold til § 353, jf. nærmere noterne til denne 
bestemmelse. 

[12] Hvis sagen er af principiel karakter, men 
ikke efter anmodning fra en part er henvist til 
landsretten til behandling i første instans, jf. § 
226, stk. 1, vil udgangspunktet være, at sagen 
skal behandles med tre juridiske dommere, 
hvis en part anmoder om det. 

[13] En afgørelse om, at sagen ikke skal 
undergives kollegial behandling, kan derimod 
kæres efter de almindelige regler herom. 

[14] Jf. § 686, stk. 4-5. 

[15] Reglerne om behandling af nævningesa-
ger ved byretten blev ændret i forbindelse 
med domstolsreformen, jf. nærmere kap. 79. 

[16] Jf. § 686, stk. 2-3. 

[17] Om udtagelse af nævninger og doms-
mænd i den enkelte sag henvises til kap. 9 og 
9a. 

[18] Bestemmelsen viderefører med visse 
ændringer den tidligere § 18, stk. 3, der blev 
indsat i retsplejeloven ved lov nr. 1398 af 21. 
december 2005 på baggrund af anbefalingerne 
i betænkning nr. 1454 om behandlingen af 
større straffesager om økonomisk kriminalitet. 
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[19] Ordningen retter sig mod sager af en vis 
kompleksitet og af en varighed på omkring 50 
retsdage, jf. forarbejderne til lov nr. 1398 af 
21. december 2005 ( L 26/2005), pkt. 2.2.3. 

[20] Bestemmelsens formål er at sikre begge 
de medvirkende dommeres arbejdskraft bedst 
muligt. Begge dommere kan således deltage 

under hele sagen i modsætning til ordningen 
efter stk. 7. 

[21] Medvirken af 3 domsmænd sikrer, at 
domsmændenes flertal bevares. 

[22] Jf. § 45, stk. 2, 2. pkt., vedrørende be-
skikkelse som yderligere dommer på Born-
holm.

§ 12 

§ 13[1]  
§ 13 

Domstolsstyrelsen fastsætter efter forhandling med den enkelte byretspræsident ting-
stederne for byretterne[2][3].  
Stk. 2.[4] Retten kan bestemme, at retten skal sættes uden for det sædvanlige tingsted, 
herunder også uden for retskredsen, når det findes hensigtsmæssigt af hensyn til sa-
gens oplysning. 
Stk. 3. Retten kan endvidere bestemme, at retten skal sættes uden for det sædvanlige 
tingsted, herunder undtagelsesvis også uden for retskredsen, når det findes hensigts-
mæssigt af hensyn til sagens behandling inden for rimelig tid eller af andre særlige 
grunde.  
Stk. 4. Inden retten i medfør af stk. 3 træffer afgørelse om, hvorvidt en sag skal be-
handles uden for retskredsen, skal parterne have lejlighed til at udtale sig om spørgs-
målet.  

[1] Som affattet ved lov nr. 538 af 8. juni 
2006 og ændret ved lov nr. 495 af 17. juni 
2008 (alene redaktionelle ændringer som 
følge af ændring af dommernormeringen på 
Bornholm). Bestemmelsen erstatter den tidli-
gere § 19. 

[2] Tingstederne for byretterne fremgår af 
bekendtgørelse nr. 1502 af 14. december 
2006, jf. nedenfor. 
1) Retten i Hjørring:  
Hovedtingsted: Hjørring 
Bitingsted: Frederikshavn 
2) Retten i Aalborg:  
Tingsted: Aalborg 
3) Retten i Randers:  
Hovedtingsted: Randers 
Bitingsted: Grenaa 
4) Retten i Århus:  
Hovedtingsted: Århus 
5) Retten i Viborg:  
Hovedtingsted: Viborg 

Bitingsted: Silkeborg 
6) Retten i Holstebro:  
Hovedtingsted: Holstebro 
Bitingsted: Thisted 
7) Retten i Herning:  
Tingsted: Herning 
8) Retten i Horsens:  
Tingsted: Horsens 
9) Retten i Kolding:  
Hovedtingsted: Kolding 
Bitingsted: Vejle 
10) Retten i Esbjerg:  
Tingsted: Esbjerg 
11) Retten i Sønderborg:  
Hovedtingsted: Sønderborg 
Bitingsted: Haderslev 
Bitingsted: Tønder 
12) Retten i Odense:  
Tingsted: Odense 
13) Retten i Svendborg:  
Tingsted: Svendborg 
14) Retten i Nykøbing Falster:  
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Hovedtingsted: Nykøbing Falster 
Bitingsted: Nakskov 
15) Retten i Næstved:  
Hovedtingsted: Næstved 
Bitingsted: Slagelse 
16) Retten i Holbæk:  
Hovedtingsted: Holbæk 
Bitingsted: Kalundborg 
17) Retten i Roskilde:  
Tingsted: Roskilde 
18) Retten i Hillerød:  
Tingsted: Hillerød 
19) Retten i Helsingør:  
Tingsted: Helsingør 
20) Retten i Lyngby:  
Tingsted: Lyngby 
21) Retten i Glostrup:  
Tingsted: Glostrup 
22) Retten på Frederiksberg:  
Tingsted: Frederiksberg 
23) Københavns Byret:  
Tingsted: København 
24) Retten på Bornholm:  
Tingsted: Rønne 

I en periode efter ændringen af retskredsind-
delingen trådte i kraft den 1. januar 2007 blev 
der i mange retskredse afholdt retsmøder på 
mere end én adresse, idet de nye retsbygnin-
ger endnu ikke stod klar. Status primo 2013 
er, at Retten i Roskilde, Retten i Århus og 
Retten i Svendborg ikke er samlet på én 
adresse.  
 Bitingstederne i Thisted, Grenå, Haderslev 
og Tønder er permanent bemandede, hvor-
imod der ikke er fast personale ved bitingste-
derne i Frederikshavn, Silkeborg, Vejle, Ka-
lundborg, Slagelse og Nakskov. 

 Det er ikke alle sagstyper, der behandles 
på bitingstederne, men alene særligt »borger-
nære« sager som navnlig fogedsager, dødsbo-
skiftesager, gældssaneringssager, notarialfor-
retninger og visse mindre straffesager, jf. 
nærmere lovforslagets almindelige bemærk-
ninger, punkt 2.2.1 (afsnit III) og betænkning 
afgivet af Folketingets Retsudvalg den 23. 
maj 2006, ad nr. 44-46. Det vil være retspræ-
sidenten, der efter drøftelse med Domstolssty-
relsen og på grundlag af en løbende vurdering 
af de lokale muligheder og behov tager stil-
ling til, i hvilket omfang sådanne sager skal 
behandles uden for hovedtingstedet, og der 
bør i den forbindelse efter forarbejderne 
lægges stor vægt på de lokale behov. Også 
spørgsmålet om, hvilke dele af retskredsen 
bitingstedet skal betjene, afgøres af embeds-
chefen efter drøftelse med Domstolsstyrelsen. 

[3] Retternes åbningstider er fastsat i Dom-
stolsstyrelsens cirkulære om byretternes åb-
ningstider. 
 Post, der evt. afleveres gennem brevspræk-
ken efter den enkelte rets sædvanlige ekspedi-
tionstid, anses for modtaget den følgende ar-
bejdsdag, uanset om der fortsat måtte have 
været personale til stede på kontoret, da po-
sten blev afleveret, jf. U 1992.372 V. 

[4] Stk. 2-4 afløser den tidligere bestemmelse 
i retsplejelovens § 19, stk. 4. Der er tale om en 
redaktionel ændring, idet den tidligere hen-
visning til, at de pågældende regler for lands-
retterne finder tilsvarende anvendelse for by-
retterne, er erstattet af, at bestemmelserne af-
fattes selvstændigt som vedrørende byretter-
ne. 

§ 14[1] 
§ 14 

Sø- og Handelsretten[2], der har sit sæde i København[3], består af en præsident, 2 
vicepræsidenter og 2 andre dommere[4] samt et antal sagkyndige medlemmer.  
Stk. 2.[5] Præsidenten er ansvarlig for varetagelsen af de bevillingsmæssige og admi-
nistrative forhold, der er henlagt til embedet. Præsidenten skal herunder sørge for en 
forsvarlig og hensigtsmæssig drift af embedet og skal tage de fornødne initiativer til 
sikring heraf.  
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Stk. 3.[6] Præsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige dommere bestem-
melse om, hvem af disse der skal fungere som præsident under dennes fravær eller 
forfald. 

[1] Bestemmelsen er affattet ved lov nr. 538 
af 8. juni 2006, men svarer sammen med §§ 
15 og 16 delvist til de tidligere bestemmelser i 
§§ 9-9a.  

[2] Sø- og Handelsrettens kompetence blev 
væsentligt ændret i forbindelse med gennem-
førelsen af domstolsreformen, jf. lov nr. 538 
af 8. juni 2006, se bemærkningerne til lov-
forslag nr. L 168 (2005-2006), pkt. 3.1.2, s. 
121f, og pkt. 3.2.2., 125ff (i afsnit III), og 
Retsplejerådets Bet. 1401/2001, s. 205ff. Se 
endvidere § 15. 
 Selvom Sø- og Handelsretten blandt andet 
ikke længere behandler søforklaringer og 
søstraffesager, har retten dog delvist beholdt 
sit navn. Retten hedder ikke længere Sø- og 
Handelsretten »i København«, selvom retten 
dog fortsat har sæde i København, idet der er 
mulighed for, at retten kan have bitingsteder 
andre steder i landet, jf. note 3 og § 17, stk. 2.  
 Sø- og Handelsretten behandler nu kun 
civile søsager i samme omfang, som retten 
behandler sager efter § 225 og § 227. Se også 
§ 15, stk. 2.  
 Se om Sø- og Handelsretten, Gomard og 
Kistrup, Civilprocessen s. 78ff. 
 Om Sø- og Handelsrettens oprindelse og 
arbejdsområde, se Robert Hove, Sø- og Han-
delsretten gennem 100 år i J 1962.1ff, Erik 
Strøjer i U 1962B.1ff, Bet. 368/1964 og Inger 
Dübeck i U 1977B.353ff, samt Tage Schelle i 
Sø- og Handelsretten gennem 125 år s. 9ff og 
H. Topsøe-Jensen sst. s. 31ff. Se også Henrik 
Rothe i Sø- og Handelsretten 150 år, s. 13ff. 

[3] Sø- og Handelsretten har hovedtingsted i 
København, jf. § 17, men der er mulighed for, 
at retten kan have bitingsteder efter § 17, stk. 
2.  

[4] Antallet af vicepræsidenter og dommere 
fastsat i bestemmelsen svarer nu til det aktuel-
le antal dommere. Med bestemmelsen er det i 
øvrigt præciseret, at præsidenten og vicepræ-
sidenterne i lovens forstand betegnes som 
dommere, som det er tilfældet for præsiden-
terne for Højesteret, landsretterne og byretter-
ne.  

[5] Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 538 af 
8. juni 2006 og svarer til, hvad der gælder for 
Højesteret, landsretterne, Tinglysningsretten 
og byretterne. Se note 3 og 4 til § 10. 

[6] Bestemmelsen er ny, men svarer til, hvad 
der i øvrigt gælder for landsretterne, jf. § 5, 
stk. 4, og byretterne, jf. § 10, stk. 2. Bestem-
melsen regulerer, hvem der skal afløse præsi-
denten i forbindelse med dennes fravær eller 
forfald, og tænkes anvendt i forbindelse med 
præsidentens kortvarige fraværsperioder. Hvis 
der er tale om længere – eventuelt ikke-
planlagt – fravær, er det i forarbejderne forud-
sat, at man i så fald vil benytte muligheden for 
efter § 44a at lade Domstolsstyrelsen midler-
tidigt beskikke en dommer, jf. bemærkninger-
ne til § 14. 
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§ 15[1] 
§ 15 

Sø- og Handelsrettens domsmyndighed omfatter behandling og påkendelse i 1. instans 
af retssager i det omfang, som følger af §§ 225 og 227[2].  
Stk. 2. Til Sø- og Handelsrettens virkekreds hører endvidere  
1) forbudssager om EF-varemærker, jf. varemærkelovens §§ 43c og 43d[3],  
2) forbudssager om EF-design, jf. designlovens § 43[4],  
3) sager om begrænsningsfonde, jf. sølovens kapitel 12[5], og  
4) [6]behandling af begæringer om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering i de 

områder, der er henlagt under Københavns Byret, retten på Frederiksberg og retter-
ne i Glostrup og Lyngby, jf. konkurslovens § 4. 

[1] Bestemmelsen er affattet ved lov nr. 538 
af 8. juni 2006 og fastlægger Sø- og Handels-
rettens saglige kompetence. Se nærmere i 
lovforslag nr. L 168 (2005-2006), pkt. 3.2.2 (i 
afsnit III), og Retsplejerådets Bet. 1401/2001, 
s. 205ff. Bestemmelsen erstatter den tidligere 
bestemmelse i § 9, stk. 3.  
 Bestemmelsen er ændret ved lov nr. 718 af 
25. juni 2010 om ændring af konkursloven og 
forskellige andre love, »Rekonstruktion«, som 
en konsekvens af ændringerne i konkurslo-
ven. 
 Bestemmelsen er senest ændret ved lov nr. 
1387 af 23. december 2012 om ændring af 
retsplejeloven, lov om retsafgifter, designlo-
ven, markedsføringsloven og lov om forbud 
til beskyttelse af forbrugernes interesser, der 
træder i kraft den 1. juli 2013. I den forbindel-
se blev der i § 15, stk. 2, før nr. 1 som nyt 
nummer indsat: 1) Midlertidige afgørelser om 
forbud og påbud i det omfang, som følger af 
kapitel 40, og nr. 1-4 blev herefter nr. 2-5. 
Denne ændring udvider Sø- og Handelsrettens 
kompetence til at behandle sager om forbud 
(og efter ændringen også påbud) svarende til 
den kompetence, som retten har til at behand-
le de sagstyper, der er nævnt i rpl §§ 225 og 
227.  

[2] Stk. 1 henviser til retsplejelovens regler 
om Sø- og Handelsrettens kompetence med 
hensyn til behandling af retssager. Sø- og 
Handelsretten har landsdækkende kompeten-
ce i det omfang, som følger af §§ 225 og 227, 
se noterne til disse bestemmelser, samt efter 
stk. 2, bortset fra de i stk. 2, nr. 4, nævnte 
sager.  

 Sø- og Handelsretten har således nu kom-
petence til at behandle erhvervsrelaterede 
sager inden for et sagligt afgrænset område, 
der navnlig omfatter internationale erhvervs-
sager, jf. § 225, stk. 2, nr. 1, og en række 
immaterialretlige sager, jf. § 15, stk. 2, og § 
225, stk. 2, nr. 3. Sø- og Handelsretten har 
endvidere kompetence til at behandle er-
hvervsrelaterede principielle sager, der henvi-
ses fra en byret, hvor fagkundskab til er-
hvervsforhold er af væsentlig betydning, jf. § 
227. Endelig har Sø- og Handelsretten kom-
petence til at behandle sager, hvor Forbruger-
ombudsmanden er part og anvendelsen af lov 
om markedsføring eller lov om visse beta-
lingsmidler har væsentlig betydning, jf. § 225, 
stk. 2, nr. 2, og sager, hvor anvendelsen af 
konkurrenceloven har væsentlig betydning, jf. 
§ 225, stk. 2, nr. 4.  
 Herudover videreføres Sø- og Handelsret-
tens eksisterende kompetence i civile sager 
om overtrædelse af fællesskabsretten vedrø-
rende udbud for så vidt angår offshoresekto-
ren, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne 
m.v. § 15, og i sager om ansvar for skade 
forvoldt af bunkerolie, om ansvar og erstat-
ning for olieskade, om forsikring af skibe 
optaget i et dansk bareboatregister, om ansvar 
for skade i forbindelse med søtransport af 
andet farligt gods end olie og om begræns-
ningsfonde jf. sølovens kapitel 9a-12. 
 Det bemærkes, at Sø- og Handelsretten i 
sager, hvor retten har saglig kompetence, som 
hidtil vil kunne yde bistand i voldgiftssager 
efter reglerne i voldgiftslovens § 5, stk. 1, 
hvorefter anmodning om sådan bistand indgi-




