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�����De almindelige domstole er Højesteret, lands-
retterne og byretterne samt Sø- og Handelsretten og
Tinglysningsretten.

������� Denne lovs regler finder alene anvendel-
se på rettens pleje ved de almindelige domstole,
medmindre andet er bestemt i denne eller anden
lov.

������� Militære straffesager behandles efter mi-
litær retsplejelov.

�������Den Særlige Klageret behandler og påkender
1) begæringer om genoptagelse af en straffesag,

jf. kapitel 86,
2) kæremål vedrørende udelukkelse af en for-

svarer, jf. § 737,
3) klager, der henvises efter § 48,
4) sager om suspension, disciplinærforfølgning

og afsked på grund af sygdom i de i §§ 49, 49
a, 50 og 55 nævnte tilfælde,

5) sager efter § 51 f om afsked før tilkaldeperio-
dens udløb,

6) sager efter § 54 a om afsked og ændring af tje-
nestested og

7) sager om afsættelse af medlemmer af Dom-
stolsstyrelsens bestyrelse, jf. § 6, stk. 3, i lov
om Domstolsstyrelsen.

������� Klageretten består af 5 medlemmer, der
efter indstilling af justitsministeren beskikkes af
kongen for en periode på 10 år. 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.

������� Klagerettens medlemmer skal være en
højesteretsdommer (Klagerettens formand), 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 ind-
stilling til justitsministeren fra Advokatrådet, og en
universitetslærer i retsvidenskab eller anden jurist
med særlig videnskabelig uddannelse.

������� For hvert af rettens medlemmer beskik-
ker kongen efter tilsvarende regler som for ved-
kommende medlem en første- og andensuppleant.

Suppleanterne tiltræder om nødvendigt retten, såle-
des at førstesuppleanten går forud for andensupple-
anten.

�����	� Klagerettens sekretariatsopgaver udføres
af Højesteret efter aftale mellem Højesterets præsi-
dent og Klagerettens formand.

�����Højesteret er øverste domstol for hele riget.
Den har sit sæde i København og består af en præ-
sident og 15 andre højesteretsdommere.

������� Præsidenten er ansvarlig for varetagelsen
af de bevillingsmæssige og administrative forhold,
der er henlagt til embedet. Præsidenten skal herun-
der sørge for en forsvarlig og hensigtsmæssig drift
af embedet og skal tage de fornødne initiativer til
sikring heraf.

������� I præsidentens sted træder i fornødent
fald den efter embedsalder ældste af rettens tilstede-
værende dommere.

������������(Ophævet).

�����I afgørelsen af sager ved Højesteret deltager,
medmindre andet er bestemt, mindst 5 dommere.
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 høje-
steretsdommere ikke til rådighed, kan præsidenten
tilkalde en eller flere landsdommere til at deltage i
sagens behandling.

������� Når præsidenten ikke deltager i behand-
lingen af en sag, beklædes formandspladsen af den
dommer, præsidenten efter forhandling med rettens
medlemmer udpeger dertil.

������� Efter rettens nærmere bestemmelse kan
følgende afgørelser træffes af udvalg, der består af
mindst 3 dommere, og som sammensættes af præsi-
denten efter forhandling med rettens medlemmer:
1) Beslutninger og kendelser, der ikke træffes

under hovedforhandlingen i domssager,
2) i borgerlige sager domme, hvorved anke afvi-

ses, domme i sager, hvor indstævnte møder
uden at rejse indsigelse, og domme, hvorved
der alene tages stilling til spørgsmål om sags-
omkostninger, og

3) domme i kæresager.
������� I det omfang retten finder det formåls-

tjenligt, kan et enkelt af medlemmerne handle på
udvalgets vegne. I vedtagelsen af domme og ken-
delser bortset fra kendelser om afvisning af kære-
mål skal dog alle udvalgets medlemmer deltage.

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  
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�����Fuldmægtige ved Højesteret kan optage bevis,
i det omfang Højesteret bestemmer det, jf. § 340,
stk. 3.

������� For at kunne give møde for andre under
bevisoptagelse efter stk. 1 skal en advokat have mø-
deret for Højesteret, jf. § 134.

������� Klage over afgørelser truffet under be-
visoptagelse efter stk. 1 fremsættes over for Høje-
steret. Fristen for klage er 2 uger efter, at afgørelsen
er truffet. Afgørelse af klagen sker ved kendelse.

�����Der skal være to landsretter: Østre Landsret og
Vestre Landsret. Under Østre Landsret hører Øerne,
og under Vestre Landsret hører Jylland.

������� Østre Landsret, der har sit sæde i Køben-
havn, består af en præsident og mindst 56 andre
landsdommere. Vestre Landsret, der har sit sæde i
Viborg, består af en præsident og mindst 36 andre
landsdommere.

������� For at give mulighed for, at landsdom-
mere kan overgå til ansættelse på deltid, jf. § 51 a,
kan der udnævnes yderligere op til 4 landsdomme-
re. Ved ledighed i en dommerstilling ved en lands-
ret, hvor der er udnævnt en eller flere yderligere
dommere efter 1. pkt., bestemmer Domstolsstyrel-
sen, om stillingen skal søges besat, og i givet fald
ved hvilken landsret stillingen skal placeres.

������� Varetages hvervet som formand for en
undersøgelseskommission af en landsdommer, kan
der udnævnes yderligere en landsdommer i den på-
gældende landsret. Stillingen bortfalder ved første
ledighed i en fast landsdommerstilling i den pågæl-
dende landsret, efter at den pågældende landsdom-
mer er vendt tilbage.

�����	� Præsidenten er ansvarlig for varetagelsen
af de bevillingsmæssige og administrative forhold,
der er henlagt til embedet. Præsidenten skal herun-
der sørge for en forsvarlig og hensigtsmæssig drift
af embedet og skal tage de fornødne initiativer til
sikring heraf.

�����
� Præsidenten træffer efter forhandling
med rettens øvrige dommere bestemmelse om,
hvem af disse der skal fungere som præsident under
dennes fravær eller forfald.

�����Landsretternes domsmyndighed omfatter dels
behandling og påkendelse i 1. instans af retssager i
det omfang, som bestemmes ved reglerne i denne
lov, dels prøvelse i 2. instans af byretternes og Sø-
og Handelsrettens behandlinger og afgørelser over-
ensstemmende med de nævnte regler. Endvidere
kan kære rejses for landsretten over byrettens afgø-
relser vedrørende de i § 11, stk. 2, nr. 2 og 4, om-
handlede forhold og over Tinglysningsrettens afgø-
relser.

�������(Ophævet).

��	��I afgørelsen af sager ved landsretterne deltager,
medmindre andet er bestemt, mindst 3 dommere.
Uden for hovedforhandlingen kan dog en enkelt
dommer handle på rettens vegne. Præsidenten træf-
fer efter forhandling med rettens øvrige dommere
bestemmelse om sagernes fordeling mellem dom-
merne og om sagernes administrative behandling.

������� Når rettens præsident ikke deltager i be-
handlingen af en sag, beklædes formandspladsen af
den af rettens dommere, som præsidenten har be-
skikket 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.

������� I nævningesager og domsmandssager
deltager 3 dommere. I nævningesager deltager 9
nævninger. I domsmandssager tiltrædes landsretten
af 3 domsmænd.

������� Hvis hovedforhandlingen i en nævninge-
eller domsmandssag antages at ville blive af længe-
re varighed, kan rettens præsident efter indstilling
fra rettens formand bestemme, at suppleanter for
dommerne og nævningerne eller domsmændene
skal overvære hovedforhandlingen. Suppleanterne
deltager ikke i rettens rådslagninger og afstemnin-
ger, men kan efter retsformandens bestemmelse
overvære disse. I øvrigt finder reglerne om nævnin-
ger og domsmænd tilsvarende anvendelse på sup-
pleanter for disse. En suppleant tiltræder retten,
hvis en af dommerne, nævningerne eller domsmæn-
dene bliver forhindret i at medvirke ved sagens be-
handling og pådømmelse.

��
��Landsretten har hovedtingsted på det sted, hvor
den har sit sæde.

������� Hovedforhandling i nævningesager og
domsmandssager foregår endvidere på andre af
Domstolsstyrelsen dertil fastsatte tingsteder i lands-
retskredsen. Domstolsstyrelsen bestemmer, hvilke
dele af landsretskredsen der skal henlægges til hvert
af disse tingsteder.

������� Retten kan bestemme, at retten skal sæt-
tes uden for det sædvanlige tingsted, herunder også
uden for landsretskredsen, når det findes hensigts-
mæssigt af hensyn til sagens oplysning.

������� Retten kan endvidere bestemme, at retten
skal sættes uden for det sædvanlige tingsted, herun-
der undtagelsesvis også uden for landsretskredsen,
når det findes hensigtsmæssigt af hensyn til sagens
behandling inden for rimelig tid eller af andre sær-
lige grunde.
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������� Inden retten i medfør af stk. 4 træffer af-
gørelse om, hvorvidt en sag skal behandles uden for
landsretskredsen, skal parterne have lejlighed til at
udtale sig om spørgsmålet.

��������	��
	�	������������������	������������
	������������� �� ������������������� ��(� ))
����*+,������-���.�-���������	�-��	��/�01
2�/�0�	�����������
�������1

�������� Efter begæring sættes retten i en særligt
sikret retssal som nævnt i § 27 b, når særlige sikker-
hedsmæssige hensyn tilsiger det. Rettens afgørelse
herom træffes ved kendelse."�

/�3��Landet inddeles i 24 retskredse. Justitsministe-
ren kan foretage forandringer i retskredsenes områ-
de, medmindre forandringen indebærer oprettelse
eller nedlæggelse af en retskreds.

�����	� Københavns Byret består af en præsident
og mindst 39 andre dommere.

�����
� Retten i Glostrup består af en præsident
og mindst 14 andre dommere.

������� Retterne i Århus og Odense består af en
præsident og mindst 11 andre dommere.

������� Retten i Aalborg og retten på Frederiks-
berg består af en præsident og mindst 10 andre
dommere.

������� Retten i Roskilde består af en præsident
og mindst 9 andre dommere.

������� Retterne i Kolding og Sønderborg består
af en præsident og mindst 8 andre dommere.

������ Retterne i Randers, Næstved, Hillerød og
Lyngby består af en præsident og mindst 7 andre
dommere.

������� Retterne i Hjørring, Esbjerg, Nykøbing
Falster og Helsingør består af en præsident og
mindst 6 andre dommere.

�������� Retterne i Viborg, Holstebro, Herning,
Horsens, Svendborg og Holbæk består af en præsi-
dent og mindst 5 andre dommere.

�������� Retten på Bornholm består af en præsi-
dent og mindst 1 anden dommer.

������	� Ud over det antal dommere, der er
nævnt i stk. 2-11, udnævnes yderligere 25 dommere
ved byretterne. For at give mulighed for, at domme-
re kan overgå til ansættelse på deltid, jf. § 51 a, kan
der udnævnes yderligere op til 8 dommere. Der kan
højst udnævnes yderligere 6 dommere ved Køben-
havns Byret, yderligere 5 dommere ved hver af de
retter, der er nævnt i stk. 3-5, yderligere 4 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, bestem-
mer Domstolsstyrelsen, ved hvilken ret stillingen
skal placeres.

/�3����(Ophævet).

/�����Byrettens præsident er ansvarlig for vareta-
gelsen af de bevillingsmæssige og administrative
forhold, der er henlagt til embedet. Præsidenten
skal herunder sørge for en forsvarlig og hensigts-
mæssig drift af embedet og skal tage de fornødne
initiativer til sikring heraf.

�����	� Præsidenten træffer efter forhandling
med rettens øvrige dommere bestemmelse om,
hvem af disse der skal fungere som præsident under
dennes fravær eller forfald.

/�����Byrettens virkekreds omfatter behandling og
påkendelse af retssager i 1. instans og foretagelse af
retshandlinger i det omfang, som bestemmes ved
reglerne i denne lov.

�����	� Til byretternes virkekreds hører uden for
den egentlige retspleje, hvortil også regnes skifte-
forvaltning og foged- og auktionsforretninger,
1) opkrævning af retsafgifter og regnskabsaf-

læggelse herfor,
2) udmeldelse af skønsmænd uden for retsple-

jen, for så vidt den ikke kan ske administra-
tivt,

3) retshjælpsforretninger og
4) notarialforretninger.

�����
� Justitsministeren fastsætter regler om no-
tarialforretninger.

/�����I afgørelsen af sager ved byretterne deltager,
medmindre andet er bestemt, 1 dommer. Præsiden-
ten træffer efter forhandling med rettens øvrige
dommere bestemmelse om sagernes fordeling mel-
lem dommerne og om sagernes administrative be-
handling.

�����	� Hvis flere deltager i afgørelsen af sagen,
beklædes formandspladsen af den af rettens dom-
mere, som præsidenten har beskikket dertil. I fornø-
dent 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.

�����
� I borgerlige sager og ved afgørelse af tvi-
ster i konkursboer og sager om konkurskarantæne
og midlertidige afgørelser om forbud eller påbud
efter kapitel 40 kan retten bestemme, at 3 dommere
skal deltage i afgørelsen af sagen, hvis
1) sagen er af principiel karakter,
2) sagens udfald kan få væsentlig betydning for

andre end parterne,
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3) sagen frembyder særlig omfattende eller van-
skelige retlige eller bevismæssige spørgsmål
eller

4) sagens særlige karakter i øvrigt undtagelses-
vis gør kollegial behandling påkrævet.

������� Før retten træffer afgørelse efter stk. 3,
skal parterne have adgang til at udtale sig om
spørgsmålet. Afgørelsen træffes ved kendelse. En
kendelse om, at der skal deltage 3 dommere, kan
ikke indbringes for højere ret.

������� I nævningesager deltager 3 dommere og
6 nævninger.

������� I domsmandssager tiltrædes retten af 2
domsmænd, jf. dog stk. 8.

�����	� Hvis hovedforhandlingen i en nævninge-
eller domsmandssag antages at ville blive af længe-
re varighed, kan rettens præsident efter indstilling
fra rettens formand bestemme, at suppleanter for
dommeren eller dommerne og nævningerne eller
domsmændene skal overvære hovedforhandlingen.
For så vidt angår retten på Bornholm, træffes be-
stemmelsen af Østre Landsrets præsident efter ind-
stilling fra rettens formand. Suppleanterne deltager
ikke i rettens rådslagninger og afstemninger, men
kan efter retsformandens bestemmelse overvære
disse. I øvrigt finder reglerne om nævninger og
domsmænd tilsvarende anvendelse på suppleanter
for disse. En suppleant tiltræder retten, hvis en af
dommerne, nævningerne eller domsmændene bli-
ver forhindret i at medvirke ved sagens behandling
og pådømmelse.

�����
� I domsmandssager om økonomisk krimi-
nalitet, der forventes at have en længere varighed,
kan rettens præsident efter indstilling fra rettens
formand bestemme, at retten sammensættes af 2
dommere og 3 domsmænd. For så vidt angår retten
på Bornholm, træffes bestemmelsen af Østre
Landsrets præsident efter indstilling fra rettens for-
mand. Stk. 7 finder ikke anvendelse.

������Domstolsstyrelsen fastsætter efter forhand-
ling med den enkelte byretspræsident tingstederne
for byretterne.

������� Retten kan bestemme, at retten skal sæt-
tes uden for det sædvanlige tingsted, herunder også
uden for retskredsen, når det findes hensigtsmæs-
sigt af hensyn til sagens oplysning.

������� Retten kan endvidere bestemme, at retten
skal sættes uden for det sædvanlige tingsted, herun-
der undtagelsesvis også uden for retskredsen, når
det findes hensigtsmæssigt af hensyn til sagens be-
handling inden for rimelig tid eller af andre særlige
grunde.

������� Inden retten i medfør af stk. 3 træffer af-
gørelse om, hvorvidt en sag skal behandles uden for
retskredsen, skal parterne have lejlighed til at udtale
sig om spørgsmålet.

����	
����������������������������
���������
�������������� ��� ������������������� �� � !!
����"#$�������%����&�%����������%����'���(
)�'����������������������!(

������� Efter begæring sættes retten i en særligt
sikret retssal som nævnt i § 27 b, når særlige sikker-
hedsmæssige hensyn tilsiger det. Rettens afgørelse
herom træffes ved kendelse."�

'��"��Sø- og Handelsretten, der har sit sæde i Kø-
benhavn, består af en præsident, 2 vicepræsidenter
og mindst 2 andre dommere samt et antal sagkyndi-
ge medlemmer.

�������� For at give mulighed for, at dommere el-
ler vicepræsidenter kan overgå til ansættelse på del-
tid, jf. § 51 a, kan der udnævnes yderligere 1 dom-
mer.

������� Præsidenten er ansvarlig for varetagelsen
af de bevillingsmæssige og administrative forhold,
der er henlagt til embedet. Præsidenten skal herun-
der sørge for en forsvarlig og hensigtsmæssig drift
af embedet og skal tage de fornødne initiativer til
sikring heraf.

������� Præsidenten træffer efter forhandling
med rettens øvrige dommere bestemmelse om,
hvem af disse der skal fungere som præsident under
dennes fravær eller forfald.

'��!��Sø- og Handelsrettens domsmyndighed om-
fatter behandling og påkendelse i 1. instans af rets-
sager i det omfang, som følger af §§ 225 og 227.

������� Til Sø- og Handelsrettens virkekreds hø-
rer endvidere
1) midlertidige afgørelser om forbud og påbud i

det omfang, som følger af kapitel 40,
2) midlertidige afgørelser om forbud eller påbud

om EF-varemærker, jf. varemærkelovens §§
43 c og 43 d,

3) midlertidige afgørelser om forbud eller påbud
om EF-design, jf. designlovens § 43,

4) sager om begrænsningsfonde, jf. sølovens ka-
pitel 12, og

5) behandling af begæringer om rekonstrukti-
onsbehandling, konkurs eller gældssanering i
de områder, der er henlagt under Københavns
Byret, retten på Frederiksberg og retterne i
Glostrup og Lyngby, jf. konkurslovens § 4.

'�����I afgørelsen af sager ved Sø- og Handelsretten
deltager, medmindre andet er bestemt, 1 dommer.
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Præsidenten træffer efter forhandling med rettens
øvrige dommere bestemmelse om sagernes forde-
ling mellem dommerne og om sagernes administra-
tive behandling. Reglerne i § 12, stk. 2, 3. pkt., og
stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse i sager ved
Sø- og Handelsretten.

������� Når rettens præsident ikke deltager i be-
handlingen af en sag, beklædes formandspladsen af
den af rettens dommere, som præsidenten har be-
skikket dertil. I fornødent fald træder den efter em-
bedsalder ældste af de dommere, af hvilke retten
dannes, i formandens sted.

������� Retten tiltrædes under hovedforhandlin-
gen i borgerlige sager af 2 sagkyndige medlemmer.
Retten kan tilkalde de sagkyndige medlemmer til
retsmøder uden for hovedforhandlingen, når den
finder særlig anledning hertil, herunder navnlig i til-
fælde af afhøring af parter eller vidner, afhjemling
af syn og skøn eller afsigelse af kendelse om et om-
tvistet punkt.

������� Ved afgørelse af tvister i konkursboer og
sager om konkurskarantæne kan retten tilkalde 2
sagkyndige medlemmer.

�����	� Retten kan i alle sager tilkalde 4 sagkyn-
dige medlemmer i stedet for 2, når sagens karakter
taler derfor.

�����
� Ved behandling af anmodninger om
meddelelse af forbud og påbud efter kapitel 40 kan
retten bestemme, at retten skal tiltrædes af 2 sag-
kyndige medlemmer, hvis fagkundskab skønnes at
være af betydning for sagen. Stk. 5 finder tilsvaren-
de anvendelse.

'��
����(Ophævet).

'����Sø- og Handelsretten har hovedtingsted på det
sted, hvor den har sit sæde.

������� Domstolsstyrelsen kan efter forhandling
med Sø- og Handelsrettens præsident træffe be-
stemmelse om et eller flere yderligere tingsteder for
Sø- og Handelsretten. Domstolsstyrelsen bestem-
mer, hvilke dele af landet der skal henlægges til
hvert af disse tingsteder.

������� En sag behandles ved tingstedet for det
område, hvor sagen kunne være anlagt i medfør af
kapitel 22, jf. dog stk. 4-6.

������� Sø- og Handelsretten kan bestemme, at
retten skal sættes uden for det sædvanlige tingsted,
herunder også uden for det til tingstedet henlagte
område, når det findes hensigtsmæssigt af hensyn
til sagens oplysning.

�����	� Sø- og Handelsretten kan endvidere be-
stemme, at retten skal sættes uden for det sædvanli-
ge tingsted, herunder undtagelsesvis også uden for

det til tingstedet henlagte område, når det findes
hensigtsmæssigt af hensyn til sagens behandling in-
den for rimelig tid eller af andre særlige grunde.

�����
� Inden Sø- og Handelsretten i medfør af
stk. 5 træffer afgørelse om, hvorvidt en sag skal be-
handles uden for det til tingstedet henlagte område,
skal parterne have lejlighed til at udtale sig om
spørgsmålet.

'������(Ophævet).

'�����Tinglysningsretten, der har sit sæde i Hobro,
består af en præsident og 1 anden dommer. Præsi-
denten træffer efter forhandling med den anden
dommer bestemmelse om sagernes fordeling mel-
lem dommerne og om sagernes administrative be-
handling.

������� Præsidenten er ansvarlig for varetagelsen
af de bevillingsmæssige og administrative forhold,
der er henlagt til embedet. Præsidenten skal herun-
der sørge for en forsvarlig og hensigtsmæssig drift
af embedet og skal tage de fornødne initiativer til
sikring heraf.

������� Under præsidentens fravær eller forfald
fungerer den anden dommer ved Tinglysningsretten
som præsident.

������� Tinglysningsretten varetager tinglysnin-
gen for hele landet.

''������������(Ophævet).

'�����Fuldmægtige ved byretterne, Sø- og Handels-
retten og Tinglysningsretten kan behandle sager,
der hører under vedkommende ret, i det omfang ret-
tens præsident bestemmer det.

������� Domstolsstyrelsen fastsætter regler for
fuldmægtiges uddannelse ved byretterne, Sø- og
Handelsretten og Tinglysningsretten.

������� Ved byretterne og Sø- og Handelsretten
kan rettens præsident meddele andre personer be-
myndigelse til at træffe afgørelser efter § 350, stk.
2, og § 477 d, stk. 2, og at udføre foged-, skifte- og
notarialforretninger samt faderskabssager, hvis der
ikke skal træffes afgørelse i tvistigheder, og at be-
slutte, at en part, skønsmand m.v. er undtaget fra
kravet om anvendelse af domstolenes sagsportal, jf.
§ 148 a, stk. 4. Personer, der er bemyndiget til at ud-
føre fogedforretninger, kan dog efter præsidentens
nærmere bestemmelse træffe afgørelser efter § 490,
§ 494, stk. 2 og 3, og § 525.

�������  Ved Tinglysningsretten kan præsidenten
meddele andre personer bemyndigelse til at be-
handle tinglysningssager, hvis der ikke skal træffes
afgørelse i tvistigheder.
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'�����I borgerlige sager i 1. instans, der behandles
ved byretten eller landsretten, kan retten bestemme,
at retten under hovedforhandlingen skal tiltrædes af
2 sagkyndige medlemmer, hvis fagkundskab skøn-
nes at være af betydning for sagen. 1. pkt. finder til-
svarende anvendelse ved byrettens behandling af
anmodninger om meddelelse af forbud eller påbud
efter kapitel 40.

������� I ankesager i landsretten kan retten be-
stemme, at retten under hovedforhandlingen skal
tiltrædes af sagkyndige medlemmer. 1. pkt. finder
tilsvarende anvendelse under landsrettens behand-
ling af kæresager om midlertidige afgørelser om
forbud eller påbud, der er afgjort ved byretten eller
Sø- og Handelsretten i 1. instans under medvirken
af sagkyndige.

������� Før retten træffer afgørelse efter stk. 1 el-
ler 2, skal parterne have adgang til at udtale sig om
spørgsmålet. Afgørelsen træffes ved kendelse. En
kendelse om, at retten skal tiltrædes af sagkyndige,
kan ikke indbringes for højere ret.

������� Når der er truffet bestemmelse om med-
virken af sagkyndige efter stk. 1 eller 2, kan retten
tilkalde de sagkyndige til retsmøder uden for ho-
vedforhandlingen, når den finder særlig anledning
hertil, herunder navnlig i tilfælde af afhøring af par-
ter eller vidner, afhjemling af syn og skøn eller af-
sigelse af kendelse om et omtvistet punkt.

�����	� Reglerne i stk. 1-4 gælder ikke for de i
kapitel 42, 42 a, 43, 43 a, 43 b og 44 omhandlede sa-
ger.

��������Under behandling i byretten eller landsret-
ten af tvister i konkursboer og sager om konkurska-
rantæne kan sagkyndige tilkaldes efter reglerne i §
20.

��������I straffesager i byretten, i hvilke fagkund-
skab til søforhold skønnes at være af betydning, til-
trædes retten under hovedforhandlingen af 2 sag-
kyndige medlemmer. Retten kan tilkalde de sag-
kyndige til retsmøder uden for hovedforhandlingen,
når den finder særlig anledning hertil. Tilkaldelse af
sagkyndige er dog ikke nødvendig i straffesager,
som fremmes til dom uden udfærdigelse af anklage-
skrift i medfør af § 831, eller i sager, som afgøres
ved dom i henhold til § 897, stk. 1, eller § 898, stk.
1, eller sluttes i henhold til § 899 eller § 900. Sag-
kyndige deltager ikke i nævningesager.

������� I ankesager i landsretten, der i byretten er
behandlet under medvirken af sagkyndige i medfør
af stk. 1, tiltrædes retten under hovedforhandlingen
af 2 sagkyndige medlemmer. Det samme gælder an-
kesager i landsretten, hvor tilkaldelse af sagkyndige
i byretten er undladt i medfør af stk. 1, 3. pkt.

������� Under afgivelse af søforklaring tiltrædes
byretten af 2 sagkyndige medlemmer.

����	
�	����(Ophævet). 

�������	��
��������������������

������Procesbevillingsnævnet behandler ansøgnin-
ger om meddelelse af anden- og tredjeinstansbevil-
ling efter regler i denne lov og anden lovgivning. 

������� Procesbevillingsnævnet behandler end-
videre klager over afslag på fri proces efter regler i
denne lov og afslag på retshjælp efter lov om rets-
hjælp til indgivelse og førelse af klagesager for in-
ternationale klageorganer i henhold til menneske-
rettighedskonventioner.

������Nævnet består af 5 medlemmer, en højeste-
retsdommer (formand), en landsdommer, en byrets-
dommer, en advokat med møderet for Højesteret og
en universitetslærer i retsvidenskab eller en anden
jurist med særlig videnskabelig uddannelse. Be-
skikkelsen af de fire førstnævnte medlemmer sker
efter indstilling til justitsministeren fra henholdsvis
Højesteret, landsretterne, Den Danske Dommerfor-
ening og Advokatrådet. Kongen beskikker efter
indstilling fra justitsministeren medlemmerne for
en periode på to år. Et medlem har ret til genbeskik-
kelse for yderligere to år. Herudover kan genbe-
skikkelse ikke finde sted.

������� Ved afgørelse af klager over afslag på fri
proces består nævnet af en landsdommer (afde-
lingsformand), en byretsdommer og en advokat.
Beskikkelsen af de 3 medlemmer sker efter indstil-
ling til justitsministeren fra henholdsvis landsretter-
ne, Den Danske Dommerforening og Advokatrådet.
Stk. 1, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

������� Der beskikkes en eller flere suppleanter
for hvert af nævnets medlemmer. Stk. 1 og 2 finder
tilsvarende anvendelse. 

������Nævnets medlemmer kan kun afsættes efter
de regler, der gælder for dommere. Et medlem ud-
træder, når betingelserne for medlemmets beskik-
kelse bortfalder. 

������Procesbevillingsnævnet fastsætter selv sin
forretningsorden.

������� Der kan i forretningsordenen fastsættes
regler om indhentning og videregivelse af oplysnin-
ger til brug ved sagernes behandling. Der kan end-
videre bl.a. fastsættes bestemmelser om skriftlig
votering og om, at formanden kan træffe visse nær-
mere bestemte afgørelser på nævnets vegne, eller at
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sager om meddelelse af anden- og tredjeinstansbe-
villing kan afgøres af tre af nævnets medlemmer,
nemlig en dommer, en advokat og en universitets-
lærer. 

���
��Procesbevillingsnævnet offentliggør hvert år
en beretning om sin virksomhed.

������� Til Procesbevillingsnævnet knyttes et se-
kretariat.

������� Domstolsstyrelsen varetager Procesbe-
villingsnævnets bevillingsmæssige og administrati-
ve forhold. 

���
����(Ophævet). 

�����Såfremt en offentlig myndighed i medfør af §
252, stk. 2, er indtrådt i en sag til fordel for en af sa-
gens parter eller agter at gøre dette, kan myndighe-
den ved skriftlig erklæring støtte partens ansøgning
til Procesbevillingsnævnet. 

%�������	��
	�	������������������	�������������
	������������� �� ������������������� ���� ��
���� !"�	�����������	������#$

%�	������#
&	����'������������	�(���4�����������

)��*���Vedkommende retspræsident kan bestem-
me, at personer, som ønsker adgang til retten, skal
lade det tøj, som de er iført ved fremmødet, visitere
og medbragte effekter undersøge, når sikkerheds-
mæssige hensyn taler derfor. Retspræsidenten kan
bestemme, at en sådan adgangskontrol ikke omfat-
ter personer, som søger adgang til retten i medfør af
deres erhverv.

������� Afvises en person, som er lovligt ind-
kaldt til at møde i retten, fra retsbygningen, som føl-
ge af at vedkommende ved fremmødet nægter at
lade sit tøj visitere eller medbragte effekter under-
søge, sidestilles nægtelsen heraf med udeblivelse,
hvis det af indkaldelsen fremgår, at adgang til retten
kan være betinget af en sådan adgangskontrol.

������� Justitsministeren fastsætter nærmere reg-
ler om gennemførelsen af visitationer og undersø-
gelser som nævnt i stk. 1.

+�������	��
	�	������������������	�������������
	������������� �� ������������������� ���� ��
���� !"�	���������)��*�#$

5)��*�#��Domstolsstyrelsen etablerer en eller flere
retsbygninger med særligt sikrede retssale, hvor
landsretterne og byretterne kan sættes i medfør af §

8, stk. 4 og 6, og § 13, stk. 3 og 5, når sikkerheds-
mæssige grunde tilsiger det."�

%�	�����
,���
6���

)��7��Justitsministeren fastsætter regler om udar-
bejdelse og bekendtgørelse af retslister, herunder
om adgangen til mod betaling at modtage eksem-
plarer af retslisterne. 

)��7���Retsmøder er offentlige, medmindre andet
er bestemt ved lov eller i medfør af lov.

������� Retsmøder, hvori der afsiges dom, er al-
tid offentlige.

)��7�#��Rettens formand kan begrænse antallet af
personer, der får adgang til et offentligt retsmøde,
for at hindre, at retslokalet overfyldes.

������� Rettens formand kan nægte adgang til et
offentligt retsmøde for personer,
1) som er under 15 år, eller 
2) som befinder sig i en sådan tilstand, at ved-

kommendes tilstedeværelse ville stride imod
rettens værdighed eller god orden. 

������� Rettens formand kan endvidere nægte
adgang til et offentligt retsmøde for bestemte perso-
ner eller grupper af personer, hvis det skønnes nød-
vendigt for at opnå en sandfærdig forklaring af et
vidne eller en part. 

)��8��Retten kan bestemme, at et retsmøde skal hol-
des for lukkede døre (dørlukning),
1) når hensynet til ro og orden i retslokalet kræ-

ver det, 
2) når statens forhold til fremmede magter eller

særlige hensyn til disse i øvrigt kræver det, el-
ler 

3) når sagens behandling i et offentligt retsmøde
vil udsætte nogen for en unødvendig krænkel-
se, herunder når der skal afgives forklaring
om erhvervshemmeligheder. 

������� I borgerlige sager kan der endvidere efter
anmodning fra parterne træffes bestemmelse om
dørlukning, hvis det er af særlig betydning for par-
terne at undgå offentlighed om sagen og ingen afgø-
rende offentlig interesse strider herimod.

������� I straffesager kan der endvidere træffes
bestemmelse om dørlukning,
1) når en sigtet (tiltalt) er under 18 år, 
2) når der skal afgives forklaring af en polititje-

nestemand med en særlig tjenestefunktion og
det af hensyn til denne særlige tjenestefunkti-
on er nødvendigt at hemmeligholde identite-
ten,
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3) når sagens behandling i et offentligt retsmøde
må antages at bringe nogens sikkerhed i fare,
eller 

4) når sagens behandling i et offentligt retsmøde
må antages på afgørende måde at hindre sa-
gens oplysning. 

������� Under hovedforhandlingen kan dørluk-
ning i medfør af stk. 3, nr. 4, kun ske i 1. instans og
kun, når det må forventes, at der senere rejses tiltale
for samme forhold mod andre end de under sagen
tiltalte, og ganske særlige hensyn gør det påkrævet,
at dørene lukkes. Hovedforhandlingen gengives så
udførligt i retsbogen, at offentligheden ved domsaf-
sigelsen kan orienteres om hovedforhandlingens
forløb, i det omfang formålet med dørlukningen til-
lader det.

������� Der kan ikke træffes bestemmelse om
dørlukning, hvis det er tilstrækkeligt at anvende
reglerne om referat- eller navneforbud, jf. §§ 30 og
31, eller om udelukkelse af enkeltpersoner, jf. § 28
b. 

)�������I sager om overtrædelse af straffelovens §
210, § 216, § 222, stk. 2, eller § 223, stk. 1, lukkes
dørene under den forurettedes forklaring, når den
pågældende anmoder om det. Det samme gælder i
sager om overtrædelse af straffelovens § 225, jf. §
216, § 222, stk. 2 eller § 223, stk. 1.

������� Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse un-
der afspilning eller anden forevisning af lyd- eller
billedoptagelser, som gengiver forhold, der er rejst
sigtelse eller tiltale for under sagen. 

������� Når en polititjenestemand har udført for-
anstaltninger som nævnt i § 754 a, lukkes dørene
under polititjenestemandens forklaring, når ankla-
gemyndigheden anmoder om det.

��������Retten træffer afgørelse om dørlukning ef-
ter anmodning eller af egen drift.

������� Dørlukning af hensyn til en sigtet (tiltalt)
på 18 år eller derover, der er til stede, kan kun be-
stemmes efter anmodning fra den pågældende selv.

�����	��Afgørelse om dørlukning efter § 29 træffes
ved kendelse, efter at parterne og tilstedeværende
personer, der er omfattet af § 172, stk. 1, 2 eller 4,
har haft lejlighed til at udtale sig. Retten kan, især
hvis afgørende hensyn til fremmede magter eller til
sagens oplysning kræver det, ved kendelse bestem-
me, at også forhandling om, hvorvidt dørene skal
lukkes, skal foregå for lukkede døre.

������� Kendelse om dørlukning efter stk. 1 kan
afsiges i begyndelsen af retsmødet eller i løbet af
dette og kan straks eller senere indskrænkes til en
del af retsmødet. Kendelsen afsiges altid i et offent-
ligt retsmøde. 

�����
��Offentlig gengivelse af, hvad der forhandles
i retsmøder, der holdes for lukkede døre, er forbudt,
medmindre dørlukning alene er sket af hensyn til ro
og orden i retslokalet. 

��������Rettens formand kan, når særlige grunde ta-
ler for det, give andre end dem, der har med sagen
at gøre, tilladelse til at overvære et retsmøde, der af-
holdes for lukkede døre. Forurettede i straffesager
har ret til at overvære et retsmøde, der afholdes for
lukkede døre, medmindre dørlukningens formål ta-
ler imod det. De pågældende må ikke give medde-
lelse om forhandlingen til nogen, der ikke har haft
adgang til mødet, medmindre dørlukning alene er
sket af hensyn til ro og orden i retslokalet. 

�����Retten kan i straffesager forbyde offentlig
gengivelse af forhandlingen (referatforbud),
1) når en sigtet (tiltalt) er under 18 år, 
2) når offentlig gengivelse må antages at bringe

nogens sikkerhed i fare, 
3) når offentlig gengivelse kan skade sagens op-

lysning, eller 
4) når offentlig gengivelse vil udsætte nogen for

en unødvendig krænkelse. 

�������Retten træffer afgørelse om referatforbud
efter anmodning eller af egen drift.

������� Referatforbud af hensyn til en sigtet (til-
talt) på 18 år eller derover, der er til stede, kan kun
bestemmes efter anmodning fra den pågældende
selv. 

�������Afgørelse om referatforbud træffes ved
kendelse, efter at parterne og tilstedeværende per-
soner, der er omfattet af § 172, stk. 1, 2 eller 4, har
haft lejlighed til at udtale sig. Kendelse kan afsiges
i begyndelsen af retsmødet eller i løbet af dette og
kan straks eller senere indskrænkes til en del af rets-
mødet.

������� Retten kan efter anmodning, herunder fra
personer omfattet af § 172, stk. 1, 2 eller 4, eller af
egen drift i en senere kendelse ophæve referatfor-
buddet. 

������Retten kan i straffesager forbyde, at der sker
offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl for
sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte per-
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