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I. Domstolssystemet

A. Retssystemets institutioner

Først gennemgås domstolene som statsinstitutioner. Dernæst omtales 
de aktører (dommere, advokater og anklagere), som får institutionerne 
til at fungere.

Internettet giver i vore dage en enestående mulighed for indblik i danske og udenland-

ske domstole, permanente voldgiftsretter mv. Derfor følgende overblik over hjemmesi-

der, for manges vedkommende med yderligere link:

– www.domstol.dk – Danmarks Domstole, herunder Domstolsstyrelsen, Procesbe-

villingsnævnet og Dommerudnævnelsesrådet

– www.hoejesteret.dk – Højesteret, med retslister og med resumeer af de seneste 6 

måneders domme og udvalgte kendelser

– www.vestrelandsret.dk og www.oestrelandsret.dk – de to landsretter

– www.voldgiftsinstituttet.dk – Voldgiftsinstituttet (tidligere: Det Danske Voldgifts-

institut)

– www.voldgift.dk – Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, herunder med 

regler for nævnets konfliktløsning samt diverse vejledninger, herunder for skønsmænd

– www.dansk-mediation.dk – Foreningen Dansk Mediation (tidligere: Dansk For-

ligsnævn)

– www.familieretsadvokater.dk – Foreningen af Familieretsadvokater, herunder 

med mediation på familieretsområdet

– www.curia.eu.int – EU-Domstolen og Retten i Første Instans, Luxembourg

– www.echr.coe.int – Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Strasbourg

– www.icj-cij.org – Den Internationale Domstol i Haag

1. Højesteret, landsretterne, byretterne samt Sø- og Handelsretten  
og Tinglysningsretten

De såkaldte »almindelige« domstole er, jf. rpl. § 1: Højesteret, jf. §§ 2-4, 
Østre Landsret og Vestre Landsret, jf. §§ 5-8, byretterne, jf. §§ 9-12, samt 
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Sø- og Handelsretten, jf. §§ 14-17 samt KL §§ 4-5, og Tinglysningsretten, 
jf. § 18.

a. Højesteret
Højesteret i København består af en retspræsident og 15 andre høje-
steretsdommere, jf. § 2, stk. 1. Over finanslovene er der bevilget ekstra 
højesteretsdommere, og der er afgivet dommere til Procesbevillingsnæv-
net og – på orlovsbasis – til EU-Domstolen, Nettotallet er for tiden 19.

Højesteret virker kun som appeldomstol, aldrig som første instans. 
Dens område er hele det danske rige. Den sættes kun i København.

I den enkelte sag medvirker normalt mindst 5, undertiden 7, højeste-
retsdommere. Kæremål, der normalt behandles skriftligt, afgøres sæd-
vanligvis af kæremålsudvalget, som nedsættes fra sag til sag. Ankesager 
forberedes af et permanent ankeudvalg, der i forbindelse hermed kan 
træffe afgørelser i ukomplicerede tilfælde, fx afsige dom, hvis appelind-
stævnte tager bekræftende til genmæle. Både kæremålsudvalget og 
ankeudvalget består normalt af  3 dommere, jf. § 3, stk. 3.

Meget vigtige sager behandles i plenum. Dette gælder navnlig sager 
om en lovs grundlovsmæssighed og sager, hvor der foreligger modstri-
dende afgørelser fra de to landsretter. Skal en kandidat til et embede 
som højesteretsdommer prøvevotere (4 gange), deltager normalt også 
alle dommerne – i hvert fald således, at kandidaten i forløbet prøvevote-
rer sammen med samtlige dommere.

b. Landsretterne
Landsretterne i hhv. København og Viborg består for Østre Landsrets 
vedkommende af en retspræsident og 56 andre landsdommere, mens 
Vestre Landsret består af en retspræsident og 36 andre landsdommere.

Under Østre Landsret henhører København og øerne, mens Vestre 
Landsret omfatter Jylland.

Landsretterne virker dels – i meget begrænset omfang – som første 
instans (civile sager, der henvises fra byretterne, jf. nedenfor afsnit c), 
dels som appelinstans (domme i civile sager og straffesager appelleret 
fra en byret eller i visse tilfælde Sø- og Handelsretten).

Når landsretten træffer sin afgørelse som første instans, kan afgørel-
sen frit indbringes for Højesteret. Hvis landsretten handler som ankein-
stans, kan dens afgørelse derimod kun indbringes for Højesteret i kraft 
af  en 3.-instansbevilling fra Procesbevillingsnævnet.

Se nærmere Hanne Kjærulff og Niels Fenger: Appeltilladelser. Om 
kære til Højesteret i civile sager se Jonas Christoffersen og Jakob Fink 
Nielsen i UfR 1999 B s. 387 ff. Se også Erik Werlauff i J 2003 s. 196 ff.  
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(»At søge procesbevilling«) og Marianne Højgaard Pedersen i J 2009 s.  
31 ff. om nævnets rolle efter domstolsreformen pr. 1. januar 2007. Se også 
redaktionel artikel i Advokaten 2014 nr. 9 s. 22 f. om Knud Waabens råd: 
»Det principielle skal stå med flammeskrift«; ansøgningen bør koncen-
treres mest muligt; undgå afskrifter fra dommen.

I den enkelte landsretssag, også kæresager, medvirker 3 landsdom-
mere. Uden for hovedforhandlingen kan en enkelt dommer dog handle 
på landsrettens vegne, jf. rpl. § 7, stk. 1, 2. pkt., men en enkelt dommer 
kan ikke afgøre sagen, jf. UfR 2002.360 H, Charlotte Lund-Hansen.

Hver landsret har i sit område bitingsteder, hvor domsmands- og 
nævningesager behandles, jf. §  8. I forbindelse med afskaffelsen af 
Søndre Landsret (som blev oprettet efter genforeningen i 1920) blev 
det bestemt, at Vestre Landsret også skal behandle borgerlige sager ved 
bitingstedet i Sønderborg. Dette sker dog ikke længere.

c. Byretterne
Med virkning fra 1. januar 2007 skete der som led i en domstolsreform 
en gennemgribende omorganisering af byretternes struktur, foranledi-
get af den ændrede kompetencefordeling mellem byretterne og landsret-
terne, som ligeledes blev gennemført med reformen.

Det tungtvejende udgangspunkt er efter reformen, at alle sager, såvel 
civile som straffesager, anlægges ved byretten som 1. instans.

Da der siden den 1. januar 2007 (civile sager) og 1. januar 2008 (næv-
ningesager) er mulighed for, at byretten sættes med 3 juridiske dommere, 
og da det anses for væsentligt, at den enkelte byret er »selvbærende«, 
medfører det nævnte udgangspunkt, at den enkelte byret fra for fler-
tallets vedkommende at have været enedommerembeder blev betydeligt 
større enheder end tidligere.

Der er nu i alt 24 retskredse med fra 6 til 39 dommere, inklusive en 
præsident for hvert embede (en undtagelse herfra er Retten på Born-
holm, der fortsat udgøres af én dommer, jf. § 9, stk. 9). Ud over det antal 
dommere, der efter rpl. skal være ved den enkelte byret, er der mulighed 
for at udnævne yderligere et antal til hvert enkelt byretsembede. Disse 
tages af en pulje på 25 dommere efter Domstolsstyrelsens vurdering 
af belastningen ved det enkelte embede. Med virkning fra 1. juli 2014 
er det endvidere blevet muligt for dommere, der er fyldt 65 år, at gå på 
deltid, og der kan i forbindelse hermed udnævnes et antal yderligere 
dommere ved de berørte embeder.

Hos byretten begynder alle civile sager med undtagelse af dem, der 
falder ind under Sø- og Handelsrettens kompetence, jf. nedenfor afsnit 
d, og alle straffesager.
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I den enkelte civile byretssag medvirker som udgangspunkt en enkelt 
byretsdommer. I forbindelse med at byretterne fik kompetence til at 
behandle de sager, som før domstolsreformen skulle behandles ved 
landsretterne som 1. instans, blev der indført adgang til, at byretten kan 
sættes med 3 dommere.

Straffesager behandles som udgangspunkt af  en enkelt byretsdom-
mer. I de mere alvorlige sager, hvor der kan blive tale om frihedsstraf, 
medvirker tillige 2 domsmænd (domsmandssager). I de alvorligste 
sager, nævningesagerne, medvirker 3 juridiske dommere og 6 nævninger. 
Regnes der med fx en langvarig straffesag, kan der for byretsdommeren 
og/eller for en domsmand/nævning være en suppleant for ikke at risi-
kere, at sagen skal gå om i tilfælde af  langvarig sygdom, jf. § 12, stk. 7. 
I langvarige straffesager om økonomisk kriminalitet kan retten sættes 
med en yderligere dommer og en yderligere domsmand.

Hvis fagkundskab skønnes at være af betydning for afgørelsen af en 
sag, kan byretten tiltrædes af to sagkyndige retsmedlemmer, jf. § 20 a.

Det samme gælder i de – få – tilfælde, hvor byretten behandler en 
straffesag, hvor fagkundskab til søforhold skønnes at være af betydning, 
jf. § 20 b og fx UfR 1999.2074 V om en straffesag mod Greenpeace-folk 
for en demonstration mod et amerikansk flådefartøj.

Under byretterne hører ikke blot domssager, men også en række 
andre judicielle opgaver, forstået som modsætning til administrative 
(forvaltningsmæssige) funktioner, jf. § 14.

Således er byretten blandt andet skifteret (dvs. ansvarlig for behand-
ling af navnlig dødsboer, separations- og skilsmisseboer, konkursboer, 
rekonstruktionssager og gældssaneringer), fogedret (dvs. ansvarlig for 
sager om udlæg, tvangsauktion, forbud og såkaldt arrest samt foged-
forretninger vedrørende andre krav end pengekrav, fx udsættelse af 
lejemål), notar (dvs. sager om testamentsoprettelse, vekselprotester og 
lodtrækninger samt bekræftelse af afskrifter og kopiers rigtighed) og 
opkræver af retsafgifter (fx i forbindelse med indlevering af en stæv-
ning, dvs. ved anlæg af retssag), herunder af skifteafgifter, samt boaf-
gifter i dødsboer (tidligere: arveafgifter).

Skifterettens virksomhed i relation til beregning og opkrævning af 
boafgift blev tidligere betragtet som noget administrativt, men er nu 
underlagt kære til landsret. Den særlige tinglysningsafgift på skøder, pan-
tebreve mv., gældende fra 1. januar 2000 til afløsning for stempelafgiften, 
er underlagt Skat som afgiftsmyndighed med rekurs til Landsskatteret-
ten (og dermed i sidste instans med mulighed for domstolsprøvelse).

For så vidt angår den fogedretlige virksomhed må det fremhæves, at 
de offentlige myndigheders krav i henhold til skatteinddrivelsesloven i 
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vid udstrækning bliver tvangsfuldbyrdet af pantefogeder, som er ikke-
jurister, der er ansat i Skat. Pantefogeder er således de pågældende kre-
ditorers egne folk. Pantefogeder kan alene foretage udlæg. Disse kan 
inden for en frist af  4 uger indbringes for Landsskatteretten, som tager 
stilling til, om udlægget skal ophæves eller stadfæstes. Pantefogeder 
træffer ligeledes afgørelse om lønindeholdelse. Der pågår overvejelser i 
Retsplejerådet om at udstrække muligheden for lønindeholdelse til også 
at gælde for privatretlige fordringer, men fortsat med fogedretten som 
den lokale kompetente myndighed.

Af speciallovgivningen fremgår, at byretterne også har andre opga-
ver, fx som boligretter, der afgør tvister om leje af hus eller husrum (dog 
at nogle sager for så vidt angår boliglejemål i de områder, hvor boligre-
guleringsloven gælder, først skal prøves ved det stedlige huslejenævn).

I mange af de nævnte sagstyper kan byretsdommerne ikke selv over-
komme hele sagsbehandlingen, og ofte foretages denne derfor, særligt i 
skifteretten og fogedretten eller som notar, af  en dommerfuldmægtig, jf. 
rpl. § 19, stk. 1 (eller af  en retsassessor, dvs. en dommerfuldmægtig med 
en vis anciennitet).

Det forhold, dommerfuldmægtige og assessorer konstitueres til at 
behandle egentlige retssager, har givet anledning til overvejelse om, 
hvorvidt deres uafhængighed herved er tilstrækkeligt sikret i relation til 
kravene i grundlovens § 64 og Den Europæiske Menneskerettighedskon-
ventions (EMRK) art. 6, jf. UfR 1994.536 H, der erkendte problemet, 
men henskød dets løsning til lovgivningsmagten. Denne løsning blev 
tilvejebragt i 1999 gennem forskrifter om, at den da nyoprettede Dom-
stolsstyrelse varetager ansættelsen, og at afskedigelse eller forflyttelse 
kun kan ske ved dom afsagt af Den Særlige Klageret.

Også kontorpersonale kan bemyndiges til visse forretninger, fx ting-
lysning og fogedsager, men normalt uden at måtte afgøre egentlige tvi-
stigheder, de såkaldte § 19, stk. 3-fogeder.

Nogle byretter har ud over hovedtingstedet ligeledes bitingsteder, 
hvor både civile sager og straffesager behandles, § 13, stk. 2-3.

d. Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsretten, der ligger i København, består af en retspræsi-
dent, to vicepræsidenter, mindst to dommere og et antal sagkyndige 
medlemmer, som (normalt) ikke er jurister.

Inden for de sagsområder, som er henlagt til Sø- og Handelsretten, 
omfatter dens stedlige kompetenceområde hele landet. Retten kan der-
for sættes uden for hovedtingstedet, hvor dette er hensigtsmæssigt, jf. 
§ 17, stk. 5-6, ligesom der er åbnet mulighed for, at Domstolsstyrelsen 
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efter forhandling med rettens præsident kan træffe bestemmelse om at 
oprette yderligere tingsteder, jf. § 17, stk. 2.

Sø- og Handelsrettens kompetence omfatter sager om EU-patenter 
og -varemærker samt som udgangspunkt internationale erhvervssager 
samt sager om en række immaterialretlige love og konkurrenceloven og 
markedsføringssager, både sådanne hvori Forbrugerombudsmanden 
er part, og – siden 1. juli 2014 på ny – sager mellem erhvervsdrivende 
indbyrdes (disse sager blev efter domstolsreformen behandlet af  byret-
terne), jf. i det hele rpl. 225. Herudover virker Sø- og Handelsretten som 
henvisningsforum for principielle sager, hvori kendskab til erhvervsfor-
hold har væsentlig betydning, jf. rpl. § 227.

Sø- og Handelsretten behandler endvidere (i skifteafdelingen) alle 
rekonstruktions-, konkurs- og gældssaneringssager for det storkøben-
havnske område, jf. KL §§ 4-5, men hverken dødsboer eller skilsmisse- 
og separationsboer.

Sø- og Handelsretten er altid første instans. Dens afgørelser kan ind-
bringes for Højesteret eller landsret (den landsret, i hvis kreds sagen 
skulle have været anlagt, hvis den ikke var en sø- og handelsretssag), 
dog indbringes skifteafdelingens afgørelser for Østre Landsret.

I den enkelte sø- eller handelssag medvirker en eller tre juridiske 
dommere, som alt efter sagens art suppleres med 2 (eventuelt 4) sø- eller 
handelskyndige dommere.

Terminologisk burde Sø- og Handelsretten strengt taget ikke regnes 
blandt de »almindelige« domstole, eftersom dens kompetence er speciel, 
mens Højesterets, landsretternes og byretternes kompetence er alminde-
lig i den forstand, at disse retter er kompetente i relation til alle sager, 
medmindre andet positivt er bestemt.

e. Tinglysningsretten
Med domstolsreformen blev der etableret en særlig tinglysningsmyndig-
hed, Tinglysningsretten (som ligger i Hobro), som er ansvarlig for at 
tinglyse rettigheder over fast ejendom og motorkøretøjer, underpant i 
løsøre, virksomhedspant, fordringspant, pant i andelslejligheder, samt 
tinglyse ægtepagter, fx om særeje, som betingelse for disses gyldighed. 
Dvs. at Tinglysningsretten fører tingbogen, personbogen, andelsbolig-
bogen og bilbogen.

2. Den Særlige Klageret

En ganske speciel domstol er Den Særlige Klageret, som normalt samles 
i København, jf. § 1 a, stk. 5, idet de fleste sager dog behandles skriftligt.
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Den består af 5 dommere: En højesterets-, en lands- og en byrets-
dommer samt en advokat og en universitetslærer i jura, jf. § 1 a, stk. 3.

Dens kompetenceområder, som er udvidet i flere omgange, er for 
tiden at afgøre, om (1) en straffesag, som ikke længere kan ankes eller 
genanlægges, typisk pga. nye beviser, skal genoptages ved en ret, som 
tidligere har pådømt sagen, jf. §§ 975-987, fx »Pedal-Ove-sagen«, samt 
om (2) en advokat, som en domstol nægter at beskikke som forsvarer 
(eller hvis beskikkelse tilbagekaldes), alligevel skal beskikkes for den 
tiltalte. Om klagerettens behandling af sager om forsvarerbeskikkelse se 
Jakob Friis Nolsø og Mads Pedersen i UfR 2019 B s. 239 ff.

Herudover behandler Klageretten forskellige disciplinære sager mv. 
mod dommere og dommerfuldmægtige (herunder retsassessorer) samt 
sager om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse, jf. 
i det hele § 1 a, stk. 1.

Muligheden for Klagerettens tilladelse til genoptagelse er den yder-
ste sikkerhedsventil inden for strafferetsplejen. Der er ingen frister for 
sagens indbringelse for Klageretten, og den samme sag kan indbringes 
gang på gang. Betingelserne for genoptagelse er langt mildere for dom-
fældte end for anklagemyndigheden.

Helt udelukket er genoptagelse efter anklagemyndighedens begæring 
dog ikke. Da et medlem af rockergruppen Bandidos blev likvideret i 
Kastrup lufthavn, blev de tiltalte frifundet ved det første nævningeting, 
men på grundlag af nye beviser i form af aflytning mv. (særligt ad rock-
ernes begejstrede udtalelser efter frifindelsen) fandtes der grundlag for 
genoptagelse for én frifundet rockers vedkommende. En anden rocker 
var fundet skyldig af nævningerne, men landsdommerne havde brugt 
den dagældende dobbeltgaranti (§ 904). I de fleste sager undlader ankla-
gemyndigheden herefter nu tiltale ved nyt nævningeting, men på grund-
lag ad de nævnte nye beviser blev der rejst ny tiltale – og de tiltalte blev 
dømt ved det nye nævningeting.

3. Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Man kan ikke af rpl. læse alle regler om domstole her i landet, idet rpl. 
kun gælder for de ovenfor omtalte almindelige retter. En vigtig rolle i 
ansættelsesretlige retskonflikter spiller således Arbejdsretten, hvis kon-
stitution og funktion fremgår af arbejdsretsloven – hvis rette navn er 
»Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter«, idet loven nu også 
regulerer faglig voldgift, som spiller en stor praktisk rolle.

For Arbejdsretten indbringes sager om (her gengivet i sammentrængt 
form efter arbejdsretslovens § 9)
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1) overtrædelse og fortolkning af en hovedaftale vedtaget af Dansk 
Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark 
(LO) samt af tilsvarende hovedoverenskomster og hovedaftaler,

2) overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsfor-
hold,

3) lovligheden af varslede kollektive kampskridt eller varsler udstedt i 
denne anledning, hvis den berørte parts hovedorganisation (eller par-
ten selv, hvis parten ikke er medlem af en sådan), har protesteret mod 
lovligheden af kampskridtet mv. ved anbefalet brev inden 5 dage efter 
modtagelsen af det varsel, hvis lovlighed der protesteres mod,

4) om der overhovedet foreligger en (gyldig) kollektiv overenskomst,
5) lovligheden af anvendelse af kollektive kampskridt til støtte for krav 

om overenskomst på områder, hvor kollektiv overenskomst ikke er 
indgået,

6) tvister om forligsmændenes kompetence (når der finder forligsfor-
handlinger sted),

7) tvister om, hvorvidt der foreligger en aftale om faglig voldgift, og 
om fortolkningen af en aftale om faglig voldgift og

8) vægring mod at lade en sag behandle ved faglig voldgift, jf. arbejds-
retslovens § 32.

Sager, der efter arbejdsretslovens §  9 hører under Arbejdsretten, kan 
som hovedregel ikke anlægges ved de almindelige domstole, jf. udgangs-
punktet i arbejdsretslovens § 11, stk. 1. Herfra gælder dog følgende vig-
tige undtagelser:

En organiseret lønmodtager kan anlægge sag ved de almindelige 
domstole om påståede løntilgodehavender mv., hvis lønmodtageren 
godtgør, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte 
fagretlig behandling af kravet, jf. arbejdsretslovens § 11, stk. 2.

Tilsvarende kan en organiseret arbejdsgiver anlægge sag ved de 
almindelige domstole om påståede tilgodehavender, hvis arbejdsgiveren 
godtgør, at vedkommende arbejdsgiverorganisation ikke agter at iværk-
sætte fagretlig behandling af kravet, jf. § 11, stk. 3. Dette gælder dog 
ikke for offentlige myndigheder og institutioner, som er bundet af en 
overenskomst indgået af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet, 
Danske Regioner eller Kommunernes Landsforening (KL).

For uorganiserede lønmodtagere har det gennem en årrække været 
anerkendt, at der består søgsmålsret ved de almindelige domstole, jf. 
UfR 1985.800 V, UfR 1985.997 Ø og UfR 1987.406 Ø. Organiserede 
lønmodtagere kan anlægge sag ved de almindelige domstole om påstå-
ede løntilgodehavender mv., hvis deres faglige organisation ikke agter 
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at iværksætte fagretlig behandling af kravet. Ved UfR 1998.141 Ø fandt 
landsretten under dissens, at en sag, der var påkendt af Arbejdsretten, 
og som vedrørte en faglig organisation uden for LO, kunne prøves ved 
de ordinære domstole, jf. EMRK art.  6. Den dissentierende dommer 
fandt ikke, at art. 6 krævede en sådan prøvelsesmulighed.

Ved UfR 1994.953 H, Gert Tonny Hummer, blev det statueret, at 
et fagforeningsmedlem, hvis organisation ikke gennem faglig voldgift 
ville forfølge et muligt krav på løn i forbindelse med afskedigelse, selv 
havde søgsmålsret ved domstolene. I forlængelse heraf blev det ved 
UfR 2002.2060 H, Kirsten Hegelund, statueret, at der også tilkommer 
lønmodtageren søgsmålsret ved de almindelige domstole, hvis fagfor-
eningen generelt har afskåret sig fra at kræve en fagretslig behandling 
(af visse typer af krav, her: et krav på lønforhøjelse), og kravet derfor 
afvises både fra faglig voldgift og af Arbejdsretten.

Sager ved Arbejdsretten anlægges af og mod vedkommende arbejds-
giver- eller lønmodtagerorganisation, jf. arbejdsretslovens § 13, stk. 1, 
dvs. at organisationerne som udgangspunkt har »procesmonopol« for 
Arbejdsretten. Er en organisation medlem af en mere omfattende orga-
nisation, skal sagen anlægges af og mod sidstnævnte organisation (fx 
DA i stedet for den konkrete arbejdsgiverforening, og LO i stedet for 
det konkrete fagforbund). Der gælder ingen indskrænkning i parternes 
adgang til at lade møde for sig i Arbejdsretten ved rettergangsfuldmæg-
tig, jf. § 13, stk. 2, dvs. det behøver ikke være – og er i praksis ofte ikke –  
advokater, der repræsenterer parterne for Arbejdsretten.

I enkelte tilfælde kan en arbejdsgiver, dvs. en enkeltvirksomhed, selv 
blive part for Arbejdsretten. Dette gælder i den situation, der er nævnt 
i arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 5, smh. med stk. 3, dvs. hvor der er 
iværksat kollektive kampskridt mod en uorganiseret virksomhed med 
henblik på at få den til at indgå overenskomst med en fagforening. Er 
arbejdsgiverparten således en enkeltvirksomhed, der ikke er tilsluttet en 
arbejdsgiverorganisation, anlægges sagen af eller mod enkeltvirksom-
heden, jf. § 13, stk. 1, 3. pkt.

Ved hovedforhandlingen i en sag for Arbejdsretten gælder »med de 
fornødne tilpasninger« reglerne i rpl. om hovedforhandling af borger-
lige sager i 1. instans, jf. arbejdsretslovens § 17, stk. 1. Hovedforhand-
lingen foregår for åbne døre, jf. § 17, stk. 2, men retsformanden kan af 
hensyn til ro og orden i retslokalet beslutte, at dørene undtagelsesvis 
skal lukkes.

Flertallet af  sager bliver dog ikke afgjort ved dom, men enten gen-
nem et forlig indgået mellem parterne under sagens forberedelse eller 
ved en særlig dom (eventuelt blot beslutning, jf. straks nedenfor) afsagt 
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under sagens forberedelse. Derfor spiller sagens forberedelse i praksis en 
meget stor og forligsskabende rolle. Forberedelsen af sagen finder sted i 
et eller flere forberedende retsmøder, jf. arbejdsretslovens § 16, stk. 1, dvs. 
ikke ved den skriftlige forberedelse, der er hovedreglen ved de ordinære 
domstole. Under de forberedende retsmøder beklædes retten af for-
manden, en af næstformændene eller sekretariatslederen, jf. § 16, stk. 2.  
Med parternes samtykke kan retten afgøre sagen på et forberedende 
retsmøde, jf. § 16, stk. 3, 1. pkt., og afgørelsen kan med parternes indfor-
ståelse træffes ved beslutning, jf. § 16, stk. 3, 2. pkt., dvs. en mellemform 
mellem dom og forlig.

De forberedende retsmøder holdes som udgangspunkt for lukkede 
døre, jf. § 16, stk. 4, men forberedende retsmøder, der holdes med hen-
blik på sagens afgørelse efter § 16, stk. 3, jf. ovenfor, foregår for åbne 
døre, svarende til en »summarisk« hovedforhandling. Retsformanden 
kan dog beslutte, at dørene undtagelsesvis skal lukkes også under et 
retsmøde efter § 16, stk. 3.

For faglige voldgiftsretter indbringes sager om (her gengivet i sam-
mentrængt form efter arbejdsretslovens § 21)

1) sager om fortolkning og forståelse af kollektive overenskomster, 
dog ikke hovedoverenskomster og hovedaftaler,

2) sager omfattet om blandt andet overtrædelse af kollektive overens-
komster, hvis parterne a) ved en kollektiv overenskomst, b) i hen-
hold til praksis eller c) i det enkelte konkrete tilfælde har aftalt, at 
sagen skal afgøres ved faglig voldgift, og

3) sager, herunder sager om lovgivning, som parterne i øvrigt a) ved en 
kollektiv overenskomst, b) i henhold til praksis eller c) i det enkelte 
konkrete tilfælde har aftalt at lade afgøre ved faglig voldgift.

Sager, der henhører under faglig voldgift, kan som hovedregel ikke ind-
bringes for de almindelige domstole, jf. arbejdsretslovens § 22, stk. 1, 1. 
pkt., men der gælder samme undtagelser som vedrørende Arbejdsretten, 
dvs. svarende til undtagelserne i § 11, stk. 2 og 3, jf. § 22, stk. 1, 2. pkt., jf. 
ovenfor herom. Dvs. at en organiseret arbejdsgiver eller en organiseret 
lønmodtager, der beviser, at vedkommendes organisation ikke vil føre 
sagen, selv kan føre den, og dette sker da for de almindelige domstole.

Parterne i en faglig voldgift er – modsat reglerne om selve Arbejds-
retten – ikke den »højeste« organisation, men de overenskomstbæ-
rende organisationer (eller overenskomstbærende organisationer og 
enkeltvirksomheder), dvs. den organisation, som den relevante virk-
somhed, hhv. den eller de relevante lønmodtagere er organiseret i, jf. 
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arbejdsretslovens § 23, stk. 1, 1. pkt. De overenskomstbærende parter 
kan dog aftale, at det overlades til en mere omfattende organisation, til 
en enkelt af  flere overenskomstbærende organisationer på enten arbejds-
tager- eller arbejdsgiverside eller til en medlemsorganisation eller med-
lemsvirksomhed af en sådan organisation at optræde som part, jf. § 23, 
stk. 1, 1. pkt.

Ligesom for Arbejdsretten gælder det, at der ikke gælder nogen ind-
skrænkning i parternes adgang til at lade møde for sig i en faglig vold-
giftsret ved rettergangsfuldmægtig, jf. § 23, stk. 2, dvs. der er ikke pligt 
til at anvende advokat, og ligesom for Arbejdsretten er det da også i 
praksis ofte repræsentanter fra den pågældende organisation, der giver 
møde.

I det omfang det følger af EU-rettens regler om nationale retters 
forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen (jf. art. 267 
TEUF), kan, hhv. skal en faglig voldgiftsret foretage sådan forelæg-
gelse, jf. arbejdsretslovens § 24, stk. 3. Da store dele af ansættelsesretten 
er reguleret af  EU-direktiver, som kan være implementeret ved lov, eller 
ved kollektiv overenskomst suppleret med lov, er behovet for en sådan 
præjudiciel forelæggelse bestemt ikke upraktisk, og det blev allerede 
tidligt i EU-Domstolens praksis fastslået, at en faglig voldgiftsret har 
»domstolskvalitet« i relation til art.  267 TEUF og dermed kan, hhv. 
skal forelægge EU-retlige tvivlsspørgsmål.

Arbejdsretsloven er blevet reformeret i flere omgange i nyere tid, 
blandt andet under indtryk af kravene i EMRK til retfærdig rettergang 
for en upartisk dommer. Efter fast praksis i henhold til EMRK kræves 
det ikke blot, at dommeren er upartisk, men også at han eller hun frem-
står som upartisk. Justice must not only be done, it must also be seen 
to be done.

Efter nogle sager for Arbejdsretten, hvor blandt andet Prosa, der ikke 
er medlem af LO, frygtede at blive stillet over for »fjendtlige« dommere 
i Arbejdsretten, blev systemet reformeret på en række punkter, herun-
der at

•	 det	 nu	 ikke	 er	 organisationerne,	 der	 udpeger	 dommerne,	 men	 at	
disse udpeges af ministeren efter indstilling fra organisationerne, jf. 
arbejdsretslovens § 3, og

•	 en	 part,	 som	 ikke	 er	 tilknyttet	 en	 af	 de	 organisationer	 eller	myn-
digheder, som har indstillingsret til dommere efter §  3, kan kræve 
sagen behandlet og pådømt uden medvirken af ordinære dommere 
eller suppleanter, jf. §  8, stk.  2. I afgørelsen af sagen deltager i så 
fald alene retsformanden, der eventuelt kan træffe beslutning om, at 
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formandskabet under hovedforhandlingen skal bestå af 3 formænd, 
dvs. at sagen afgøres af 3 juridiske dommere uden deltagelse af orga-
nisationsindstillede dommere.

4. Boligretterne

Retssager om lejemål vedrørende »hus eller husrum« anlægges i første 
instans for boligretten, som er byretten på det sted, hvor ejendommen 
ligger, jf. lejelovens §§ 107, stk. 1, og 111, stk. 1, erhvervslejelovens § 10 
og boligreguleringslovens §§ 35-44.

Det drejer sig dels om alle tvister vedrørende rene erhvervslejemål, 
dels om tvister angående beboelseslejemål i de kommuner, hvor bolig-
reguleringsloven ikke er sat i kraft (de »uregulerede« områder) og 
endelig om prøvelse af  huslejenævnenes afgørelser i de »regulerede« 
områder.

Tvisten vil ofte dreje sig om lejens størrelse (lejeforhøjelse, lejened-
sættelse), men også spørgsmål om forbedringer, udlejerens opfyldelse 
af vedligeholdelsespligterne og fraflytningsopgørelse (jf. herom straks 
nedenfor) over for lejeren mv. behandles af boligretten. Boligretten 
afgør også sager om misligholdelse af lejekontrakter. Er misligholdelsen 
klar – typisk fordi det drejer sig om lejerens betalingsmisligholdelse –  
vil udsættelsen af lejemålet dog sædvanligvis ske direkte gennem en 
udsættelsesforretning (umiddelbar fogedforretning) i fogedretten.

Hvis blot én af sagens parter forlanger det, skal boligretten foruden 
byretsdommeren bestå af to »lægdommere« (også kaldet boligdom-
mere), der repræsenterer hhv. grundejer- og lejerinteresser. Deltager 
der ikke »lægdommere«, fungerer boligretten helt på samme måde som 
byretten. Boligrettens afgørelser kan indbringes for landsretten, hvor 
der ikke medvirker lægdommere.

I kommuner, hvor der er oprettet huslejenævn i henhold til boligre-
guleringsloven, skal tvist mellem lejer og udlejer afgøres i 1. instans af 
huslejenævnet (i København i 2. instans af huslejeankenævnet). Også 
udlejers tilgodehavende i henhold til en fraflytningsopgørelse skal først 
indbringes for og godkendes af huslejenævnet (for almennyttige bolig-
selskabers vedkommende af beboerklagenævnet), før sagen kan ind-
bringes for boligretten.

5. Domstolenes administration

På baggrund af bet. nr. 1319/1996 blev der i 1999 gennemført væsentlige 
ændringer i danske domstoles organisation. Der blev oprettet
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•	 en	Domstolsstyrelse,	 der	 varetager	 domstolenes	 administrative	 og	
bevillingsmæssige forhold, og

•	 et	Dommerudnævnelsesråd,	som	afgiver	indstilling	til	justitsministe-
ren om besættelse af dommerstillinger.

Formålet var dels at markere og styrke domstolenes uafhængighed 
af centraladministrationen, dels at fremme en bredere rekruttering til 
dommerstillingerne.

Domstolsstyrelsen er en selvstændig og uafhængig statsinstitution, 
som med virkning fra 1. juli 1999 varetager de administrative og bevil-
lingsmæssige forhold vedrørende domstolenes drift, økonomi, perso-
nale, bygninger, teknologi mv.

Styrelsens øverste ledelse er en bestyrelse. Justitsministeren har 
således ingen instruktionsbeføjelse over for Domstolsstyrelsen. Dens 
administrationsområde er de 24 byretter, Tinglysningsretten, Sø- og 
Handelsretten, de to landsretter samt Højesteret.

Ansvarlig for styrelsens daglige drift er dens direktør, som selvstændigt varetager den 

daglige ledelse af styrelsen med reference til bestyrelsen. Direktøren udarbejder forslag 

til de årlige budgetter, som indgår i regeringens finanslovsforslag, ligesom direktøren 

udarbejder oplæg til den overordnede fordeling af bevillingerne inden for finanslovens 

rammer.

Domstolenes udgiftsbudget andrager (2020) godt 2,6 mia. kr. På indtægtssiden 

opkræver domstolene omkring 7,5 mia. kr. i rets- og tinglysningsafgifter til statskas-

sen (2019). Allerede heraf fremgår det, at retsvæsenet som helhed er en fremragende 

indtægtskilde for statskassen.

Domstolsstyrelsen administrerer endvidere Procesbevillingsnævnet og yder sekre-

tariatsbistand til Dommerudnævnelsesrådet.

Der er beskæftiget ca. 2.500 medarbejdere ved domstolene (2020) og ca. 120 i 

Domstolsstyrelsen og Procesbevillingsnævnet.

6. Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet har to store kompetenceområder: (1) at være 
første og eneste instans for ansøgninger om 2.- og 3.-instansbevillinger 
og (2) at være klageinstans for Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

a. Første og sidste instans for 2.- og 3.-instansbevillinger
Hovedreglen i dansk retspleje er, at en retssag – det være sig civil- eller 
straffesag – kan prøves i to og kun to instanser, dvs. at der kan appel-
leres én gang.
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Fra dette toinstansprincip gøres der to undtagelser:

3.-instansbevilling. Har en sag været prøvet i byret og landsret, kan der 
gives tilladelse (3.-instansbevilling) til at indbringe den for Højesteret, 
hvis den er af principiel karakter. Dette krav om tilladelse gælder alle 
aspekter af sagen, både realitet og formalitet. Landsrettens afgørelse 
om salær til en forsvarer eller en bistandsadvokat i straffeankesager kan 
således kun kæres til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnæv-
net, jf. UfR 2010.1348 H, Uffe Skalborg Hansen. Har kun et enkelt af  
spørgsmålene i sagen principiel karakter, kan bevillingen begrænses til 
en prøvelse af dette spørgsmål, jf. rpl. § 371, stk. 1, 3. pkt.

2.-instansbevilling. Små civil- og straffesager kan kun prøves ved byret, 
men kan dog tillades indbragt for landsret (2.-instansbevilling). Behand-
ler landsretten en sådan »lille« ankesag, uden at nævnets tilladelse fore-
ligger, kan landsrettens dom ophæves, jf. UfR 2003.1781 H.

Indtil 1996 lå kompetencen til at give 2.-instansbevilling og 3.-instans-
bevilling hos Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet), men fra 1. januar 
1996 blev kompetencen overført til Procesbevillingsnævnet. Hermed 
blev en over 100 år gammel diskussion om, hvor denne kompetence 
bedst ligger, afsluttet. En stigende politisk modvilje mod kompeten-
cens forbliven under Justitsministeriet medførte en folketingsbeslutning 
med opfordring til regeringen om at fremsætte lovforslag om flytning 
af kompetencen, jf. FT 1988-89, tillæg C, sp. 1081 f.), og Retsplejerådet 
skitserede herefter i bet. nr. 1222/1991 forskellige muligheder for ændrin-
ger. Lovforslaget på grundlag af betænkningen blev trukket tilbage på 
grundlag af et udtalt politisk ønske om, at kompetencen skulle overflyt-
tes til et særligt nævn. I konsekvens heraf fremkom Retsplejerådet i bet. 
nr. 1260/1993 med forslag til den ordning, der omsider blev gennemført.

Reglerne om Procesbevillingsnævnet findes i rpl. kap.  1 a, dvs. 
§§ 22-27, der dog skal suppleres med de enkelte kompetenceforskrifter 
spredt rundt om i rpl.

Nævnets kompetenceområde er i rpl. § 22 defineret som meddelelse af 
2.-instansbevilling og 3.-instansbevilling efter rpl. og anden lovgivning 
(og behandling af klager over afslag på fri proces).

Nævnets sammensætning er udtryk for et ønske om en domstolslig-
nende form for uafhængighed. Nævnet består af 5 medlemmer, jf. § 23: 
En højesteretsdommer som formand, en landsdommer, en byretsdom-
mer, en advokat med møderet for Højesteret og en universitetslærer i 
retsvidenskab eller en anden jurist med særlig videnskabelig uddannelse. 
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Lighedstrækkene med sammensætningen af Den Særlige Klageret er 
ikke tilfældige. Faktisk indebar ét af  de tidligere forslag en overflytning 
af kompetencen til denne domstol. Beskikkelse sker for to år ad gangen, 
og der kan højst ske genbeskikkelse for yderligere to år. Medlemmerne 
kan kun afsættes efter de regler, der gælder for dommere, jf. § 24, der 
hermed kobler nævnsmedlemmerne på dommerbeskyttelsen i grundlo-
vens § 64.

Nævnet er uafhængigt både af den offentlige forvaltning og af dom-
stolene, jf. FT 1994-95, tillæg A, s. 2944, 2956 og 2958 f. Dets afgørel-
ser er ikke undergivet administrativ rekurs, og det er ikke omfattet af  
Folketingets Ombudsmands kompetence. Nævnet kan måske beskrives 
som en særegen type domstol, jf. Sten Bønsing i UfR 1997 B s. 531 ff. 
Poul Søgaard (daværende højesteretsdommer og formanf for Domstols-
styrelsens bestyrelse) henregner i Lov & Ret 2002 nr.  3 s.  10 nævnet 
under Danmarks Domstole, sammen med Højesteret, de to landsret-
ter, Sø- og Handelsretten, Den Særlige Klageret og Domstolsstyrelsen 
(artiklen blev skrevet før oprettelsen af Tinglysningsretten).

Nævnets afgørelser er som tungtvejende udgangspunkt endelige, idet 
dets skøn ikke kan efterprøves af domstolene. Dette udelukker dog 
ikke, at fx en kæresag, som der er givet 3.-instansbevilling til at ind-
bringe for Højesteret, afvises af Højesteret pga. manglende retlig inte-
resse i kæremålet, jf. fx UfR 2017.2882 H. I UfR 2018.1439 H, Frese 
A/S, førte den omstændighed, at der var ansøgt om tilladelse til kære 
af en principiel omkostningsafgørelse i en forbudssag, men at nævnet 
korrekt havde givet tilladelse til at anke, ikke til, at nævnets tilladelse var 
ugyldig, eller at anken skulle afvises. Appellanten fik i øvrigt medhold 
i det principielle omkostningsspørgsmål, jf. nedenfor i afsnittet om sik-
kerhedsstillelse i forbindelse med foreløbige retsmidler.

I UfR 1997.1062 H, Hanne Norup Carlsen m.fl., fremsatte sagsøgerne i Grundlovssagen 

vedrørende dansk tiltrædelse af Unionstraktaten begæring om, at det skulle pålægges 

statsministeren at fremlægge en række dokumenter, som skulle belyse myndigheder-

nes holdning til Traktatens daværende art. 235 (gummiparagraffen). Østre Landsret 

afviste enstemmigt denne editionsbegæring. Sagsøgerne ansøgte derfor Procesbevil-

lingsnævnet om tilladelse til at kære, jf. rpl. § 392, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3. Nævnet gav 

afslag under henvisning til, at der ikke var tale om et spørgsmål af principiel karakter. 

Herefter stævnede sagsøgerne nævnet med påstand om, at afvisningen kendtes ugyl-

dig. Ved landsrettens dom, som Højesteret stadfæstede, blev nævnet frifundet, idet 

dets afgørelse beroede på et skøn, som retten ikke tog stilling til. Det blev ikke fundet, 

at der var begået sagsbehandlingsfejl mv. Højesteret lagde ligesom landsretten vægt 

på, at nævnet er et uafhængigt organ, der virker i nær tilknytning til domstolssystemet 
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uden at være en del af  dette eller af  den offentlige forvaltning. – Jf. Sten Bønsing i UfR 

1997 B s. 531 ff.

UfR 1997.827/2 H, Peter Laursen, fastslår, at der skal noget særligt til, for at en anketil-

ladelse (dengang fra Civilretsdirektoratet, nu fra Procesbevillingsnævnet) kan omstø-

des. Der var ikke under sagen godtgjort omstændigheder, hvorefter det skøn, som 

direktoratet havde udøvet, hvilede på et usagligt eller i øvrigt ulovligt grundlag, og 

bevillingen stod derfor ved magt.

Nævnet har ikke kompetence til at tillægge en ansøgning suspensiv virk-
ning. Derimod har appelinstansen – også selv om det jo endnu ikke 
vides, om ansøgeren får lov til at appellere til denne – en sådan kompe-
tence i straffesager, men ikke i civile sager:

•	 I	 sager	 om	 2.-instansbevilling	 i	 »små«	 straffesager	 gælder	 det,	 at	
når en ansøgning er indgivet til nævnet, kan landsrettens præsident 
bestemme, at fuldbyrdelsen af straffedommen udsættes, hhv. stand-
ses, og noget sådant skal ske, hvis nævnet giver bevilling, jf. rpl. § 911, 
stk. 3.

•	 I	sager	om	3.-instansbevilling	i	straffesager	har	Højesteret	en	tilsva-
rende kompetence, jf. § 932, stk. 3. Ansøgningen skal ikke blot vise, 
at en eventuel anke vil angå spørgsmål, der efter §  932 vil kunne 
begrunde en tilladelse (principiel-kriteriet), men også pege på for-
hold af betydning for en bedømmelse af, om manglende opsættende 
virkning vil forspilde formålet med en anke, herunder vil forvolde 
uoprettelig skade, jf. UfR 2013.2972 H, Roj TV A/S, om frakendelse 
af Roj TV’s sendetilladelse. Også i kæresager kan en ansøgning til 
nævnet efter omstændighederne tillægges opsættende virkning, jf. 
princippet i § 969, stk. 2. Der er ikke hjemmel til at beskikke forsva-
rer for en ansøger, jf. UfR 2006.1365 Ø.

Jf. UfR 1999.1776/2 H, Samson Bankieraktieselskab, der tillægger en ansøgning om 

3.-instansbevilling fra et konkursramt bankierselskabs kuratorer opsættende virkning 

i en sag, hvor by- og landsret havde pålagt kuratorerne at udlevere nærmere angivet 

materiale til brug for en straffesag. Højesteret fandt, at en ansøgning til Procesbevil-

lingsnævnet om tilladelse til at kære en afgørelse, som landsretten har truffet i en straf-

fesag, efter omstændighederne vil kunne tillægges opsættende virkning, jf. princippet 

i rpl. § 969, stk. 2. Da formålet med kuratorernes ansøgning til nævnet i væsentligt 

omfang ville blive forspildt, hvis ansøgningen ikke blev tillagt opsættende virkning, 

blev anmodningen herom imødekommet af Højesteret.
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Også UfR 2014.3227 H tillægger en ansøgning om kæretilladelse opsættende virkning. 

I »Se og Hør«-sagen med en sigtelse for at have tilskyndet medarbejdere hos datasel-

skaber mv. til at videregive fortroligt materiale blev der foretaget beslaglæggelse og 

gennemgang af elektroniske arbejdsredskaber hos ugebladet »Se og hør«, som kærede 

til landsret og derefter ansøgte Procesbevillingsnævnet om kære til Højesteret. Der 

blev af Højesteret tillagt ansøgningen om kæretilladelse opsættende virkning for så 

vidt angår kopiering (»spejling«) og gennemsyn af det beslaglagte materiale. Højeste-

ret lagde herved særlig vægt på hensynet til pressens beskyttelse af kilder.

I civile sager kan hverken appelinstansen eller den ret, hvis afgørelse 
ønskes anket, tillægge ansøgningen (eller en meddelt bevilling) suspensiv 
virkning, jf. UfR 1999.245/1 H, Helge Bülow, om en indsættelsesforret-
ning for fogedretten, jf. Hanne Kjærulff og Niels Fenger: Appeltilladelser, 
s. 197 ff. Derimod har fogedretten i fuldbyrdelsesfasen den sædvanlige 
kompetence til udsættelse efter rpl. § 502. Hvis nævnet meddeler bevil-
ling, og anke iværksættes, kan udsættelse ske efter § 502, stk. 1, nr. 1. 
I sager om fx bortfald af opholdstilladelse kan hverken landsretten 
eller Højesteret tillægge en ansøgning til nævnet om 3.-instansbevilling 
opsættende virkning, jf. UfR 2011.3075/1 H, og en begæring om opsæt-
tende virkning må derfor ud fra forvaltningsretlige principper indgives 
til den myndighed, der har truffet den af domstolene stadfæstede afgø-
relse (her: Integrationsministeriet).

Selve indgivelsen af ansøgning vil i særlige tilfælde kunne føre til 
udsættelse, nemlig hvis fogeden skønner, at kriteriet »andre særlige 
grunde« til udsættelse er opfyldt, jf. § 502, stk. 1, nr. 3. Denne udsættel-
sesmulighed må dog nødvendigvis administreres restriktivt.

Særligt hvad angår umiddelbare fogedforretninger, kan § 502, stk. 1, 
nr. 3, ikke anvendes, jf. § 598, stk. 2, e.c. § 502, stk. 1, nr. 2 (om udsættelse, 
hvis »et retsforhold, hvis fastsættelse vil få indflydelse på forretningens 
udfald, er under behandling ved en ret eller en administrativ myndig-
hed«) kan ikke anvendes, jf. UfR 2001.1119 V og UfR 2003.246 Ø,  
der gennemfører en lejers udsættelse af lejemålet, hhv. en udlevering af 
et barn til forældremyndighedens indehaver trods en indgivet ansøgning 
om 3.-instansbevilling.

Uanset at nævnets bevilling til anke er generel i sin udformning, kan 
der ikke ske anke i videre omfang, end hvad der ansøgtes om til næv-
net, jf. UfR 2005.205 H (kendelse i Midtbank-sagen, der handlede om 
tiltale for insiderhandel). Der var søgt nævnet om tilladelse til at anke 
vedrørende den sidste af en række aktiehandler og med den begrun-
delse, at landsretten havde anvendt værdipapirhandelslovens straffereg-
ler urigtigt. Derfor kunne der ikke ankes til Højesteret for så vidt angik 
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tidligere aktiehandler, og heller ikke med andre ankegrunde end den 
nævnte. Realiteten blev afgjort ved UfR 2005.984 H.

Procesbevillingsnævnets afgørelser vedrørende fri proces, jf. neden-
for, under b., begrundes ligesom andre forvaltningsafgørelser, hvorimod 
nævnets afgørelser vedrørende 2.- og 3.-instansbevilling ikke begrundes, 
idet det ikke er ønskeligt, at nævnets afgørelser i sager om procesbevil-
ling fremstår som et ekstra sæt præmisser til den dom eller kendelse, der 
søges om tilladelse til at anke eller kære.

Opnåelse af appeltilladelse fra nævnet er ikke nødvendigvis ensbe-
tydende med, at der faktisk også kan appelleres. I UfR 2014.1535 H, 
Nordania Leasing, fik en part i en fogedsag nævnets tilladelse til særskilt 
at kære fogedrettens omkostningsafgørelse, jf. rpl. § 584 a, stk. 2, men 
i mellemtiden havde den anden part kæret hele fogedens afgørelse, og 
dermed også fogedens bestemmelse om sagsomkostninger, jf. rpl. § 584, 
stk. 1. Det særskilte kæremål vedrørende omkostningsafgørelsen blev 
derfor afvist, uanset nævnets kæretilladelse.

Om ansøgning til nævnet se nærmere Erik Werlauff i J 2003 s. 296 ff. 
(»At søge procesbevilling«).

Se nærmere Hanne Kjærulff og Niels Fenger: Appeltilladelser. Om 
kære til Højesteret i civile sager se Jonas Christoffersen og Jakob Fink 
Nielsen i UfR 1999 B s. 387 ff. Se også Erik Werlauff i J 2003 s. 196 ff.  
(»At søge procesbevilling«) og Marianne Højgaard Pedersen i J 2009 
s.  31  ff. om nævnets rolle efter domstolsreformen pr. 1. januar 2007. 
Se også redaktionel artikel i Advokaten 2014 nr.  9 s.  22  f. om Knud 
Waabens råd: »Det principielle skal stå med flammeskrift«; ansøgnin-
gen bør koncentreres mest muligt; undgå afskrifter fra dommen.

b. Klageinstans vedrørende fri proces
Procesbevillingsnævnet er ligeledes klageinstans for Civilstyrelsens 
afgørelser om bevilling eller afslag på ansøgninger om fri proces.

Det er samme instans, nævnet, der herved træffer afgørelse, men 
nogle taler om et »lille nævn« til forskel fra et »stort nævn«. Hermed 
sigtes formentlig til, at det »lille nævn«, der træffer afgørelser om fri 
proces, består af tre medlemmer – en landsdommer (afdelingsformand), 
en byretsdommer og en advokat – mens det »store nævn«, der træffer 
afgørelser om 2.- og 3.-instansansøgninger, som nævnt foran består af  
5 medlemmer, med sammensætningen af Den Særlige Klageret som for-
billede: en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en 
advokat og en juraprofessor.

Også afgørelserne i sager om fri proces træffes ud fra nævnets 
frie forvaltningsretlige skøn. Kun hvor særlige grunde foreligger, 
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kan domstolene dermed realitetsprøve nævnets afgørelser, jf. UfR 
2016.318 Ø.

7. Privat tvistløsning: Voldgift

Voldgift kan begrebsmæssigt defineres som en aftale, der unddrager en 
civil tvist fra de almindelige domstole og i stedet lægger den i hænderne 
på én eller flere voldgiftsmænd (dvs. man giver dem »sagen i vold«).

Om voldgift generelt se nærmere Bernt Hjejle: Voldgift (3. udg., 
1987), Bernhard Gomard: Voldgift i Danmark (1979) og Jakob Juul & 
Peter Fauerholdt Thommesen: Voldgiftsret (3. udg., 2017).

Om voldgift i Danmark set med internationale øjne se Erik Werlauff 
i European Business Law Review (EBLR) 2008, vol. 19, s.  267-278: 
»Arbitration in Denmark«. Se i særdeleshed Steffen Pihlblad, Chri-
stian Lundblad, Claus Søgaard-Christensen & Håkun Djurhuus: Praktisk 
voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet (2011) og Niels Schiersing: 
Voldgiftsloven (2016).

Se endvidere Allan Philip i UfR 1992 B s. 121 ff. og Ole Lando i UfR 
1990 B s. 213 ff. med anmeldelse af Michael Mustill & Stewart C. Boyd: 
Commercial arbitration – the law and practice of commercial arbitration 
in England samt Mogens Koktvedgaard i UfR 2000 B s. 76 med anmeldelse 
af Lars Heuman: Skiljemannarätt. En praktisk fremstilling af voldgift, byg-
gende på over 30 års erfaring særligt med ad hoc-voldgift, findes hos Sjur 
Brækhus: Voldgift – erfaringer og refleksioner, i Lov & Rett 1999 s. 259 ff.

Om voldgift i internationale investeringstvister se Lone Wandal Mou-
yal i J 2014 s. 30 ff. Her udspringer voldgiftsrettens kompetence af, at 
værtslandet for en investering er part i en bilateral aftale (BIT) eller en 
frihandelsaftale (FTA), der hjemler voldgiftsbehandling af sådanne tvi-
ster. Et eksempel er den svenske Vattenfalls voldgift mod Tyskland for 
indgreb i Vattenfalls kulkraftværk ved Elben gennem skærpede tyske 
miljørestriktioner. Bilaterale statslige aftaler mellem EU-medlemsstater 
må ikke foreskrive voldgift, idet en sådan bestemmelse ville unddrage 
EU-systemet nogle af dets kompetencer og forringe fortolkningen af 
EU-retten, jf. EU-Domstolen i C-284/16, Achmea.

Om voldgiftsdommeres erstatningsansvar se Marie-Louise Holle i 
UfR 2016 B s. 43 ff., der komparativt angiver, at simpel uagtsomhed i 
de fleste lande ikke kan føre til ansvar, efter føderal amerikansk ret end 
ikke grov uagtsomhed, kun forsæt. Ligeledes om erstatningsansvaret se 
samme i ET 2016 s. 240 ff., der betegner voldgiftsdommeren som en ret-
lig hybrid, hvor professionsansvaret udfyldes med elementer fra dom-
stoles og skønsmænds erstatningsansvar, og hvor reale hensyn tilsiger, 
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at man er tilbageholdende med at prøve voldgiftsdommeres skønsud-
øvelse og dermed den ansvarsretlige bedømmelse.

Louise Parker behandler i UfR 2019 B s. 100  ff. spørgsmål om det 
international-privatretlige lovvalg (kontraktstatuttet) for internationale 
voldgiftsaftaler, parterne kan have vedtaget et udtrykkeligt eller stilti-
ende lovvalg herom. Hun finder stærke holdpunkter for, at sædets ret 
bør udgøre kontraktstatuttet for voldgiftsaftalen i fraværet af et udtryk-
keligt lovvalg. Hun anbefaler, at man på tværs af landendes praksis 
kommer til enighed om anvendelsen af lovvalgsreglen i hhv. New York-
konventionen og i UNCITRAL’s modellov, som mange nationale vold-
giftslove spejler sig i.

Efter at voldgift gennem mere end 30 år var reguleret af  en kort lov 
fra 1972 (vgl. 1972), fik vi i 2005 en tidssvarende voldgiftslov (vgl.). Sær-
ligt hvis man gerne vil gøre voldgift attraktivt også i tvister af interna-
tional karakter, er det vigtigt at kunne fremvise en gennemarbejdet vgl., 
som sikrer en hurtig og afbalanceret sagsbehandling.

Vgl. fra 2005 følger de internationale standarder på området, herun-
der med inddragelse af UNCITRAL’s modellov om international vold-
gift. Loven bygger på en redegørelse fra 2003 fra Advokatrådet med 
udkast til en vgl., bearbejdet af Retsplejerådet med afgivelse af en ind-
stilling 2004 til Justitsministeriet.

Danmark blev herved et »UNCITRAL-land«, således at forstå, at 
vi siden 2005 hører til de lande, der punkt for punkt har taget UNCI-
TRAL’s modelvoldgiftslov som mønster for vores voldgiftslov. Dette 
gør de danske voldgiftsregler langt mere sammenlignelige med andre 
(UNCITRAL-)landes voldgiftsregler, og det skulle ligeledes gerne 
styrke Danmarks internationale konkurrencedygtighed som et attrak-
tivt voldgiftsland til tvistafgørelse.

Som fordele ved voldgift kan blandt andet fremhæves, at

•	 voldgiftsdommerne	kan	have	særlig	sagkundskab	(men	det	kan	dom-
mere også)

•	 det	er	parterne	selv,	der	udpeger	dommerne
•	 ligesom	parterne	også	i	øvrigt	har	meget	betydelig	indflydelse	på	hele	

sagen, jf. nærmere Erik Werlauff i UfR 2006 B s. 146 ff. (»Voldgift og 
partsautonomi – parternes og voldgiftsrettens retlige muligheder for 
at effektivisere voldgiftsprocessen«)

•	 voldgiftssagen	kan	behandles	hurtigt	(men	også	en	voldgiftssag	kan	
gå i hårdknude), og

•	 møderne	 i	 voldgiftsretten	 samt	 dennes	 kendelse	 er	 ikke	 offentlige,	
sådan som det som udgangspunkt gælder for retsmøder under 
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hovedforhandlingen i retssager ved domstolene og for disses domme 
(men voldgiftssagen skal nok alligevel blive kendt i branchen). Det 
kan dog ikke antages, at der for voldgift efter dansk ret gælder en 
almindelig fortrolighedsforpligtelse, jf. Theis Sonne Hendrup i Justi-
tia 2012 nr. 3 s. 53 ff.

En voldgiftssag kan kun behandles i én instans, hvorved der spares 
tid og omkostninger (men dette er jo blot en følge af, at en aftale om 
voldgift indebærer fravigelse fra det toinstansprincip, der af hensyn til 
navnlig retssikkerheden gælder ved danske domstole). Der spares rets-
afgift til domstolene, men til gengæld skal der betales honorar til typisk 
tre voldgiftsdommere, hvorfor voldgift normalt ikke er billigere end 
domstolsbehandling (det må dog bemærkes, at Voldgiftsinstituttet har 
indført som udgangspunkt, at en voldgiftssag behandles af én voldgifts-
dommer). Bruger voldgiftsretten en domstols retssal, skal der betales 
et – symbolsk – beløb til det offentlige for denne brug.

Voldgift er meget udbredt i erhvervsforhold. En spørgeskemaunder-
søgelse, som Retsplejerådet foretog om motiverne til valg af voldgift i 
stedet for de almindelige domstole, viser følgende hovedårsager til val-
get af voldgift, i nævnte rangfølge: (1) Afgørelsen træffes af personer, 
der er særligt kyndige i det, sagen angår, (2) parterne er selv med til 
at udpege voldgiftsdommerne, og (3) voldgiftssagen er unddraget rpl.s 
offentlighedsregler, jf. bilag 2 til bet. nr. 1401/2001 om reform af den 
civile retspleje.

Den ulempe, der tidligere var forbundet med voldgift – at kendelser 
af betydning for forskere og praktikere ikke blev offentliggjort og der-
med ikke fik mulighed for at præge retsudviklingen gennem den ratio 
decidendi, der ligger bag den enkelte kendelse, jf. Carsten Smith i TfR 
1993 s. 474 ff. – er ikke længere fuldt ud holdbar. Blandt andet ICC i 
Paris og LCIA i London har i årevis offentliggjort kendelserne i ano-
nymiseret form, og fra 2009 har også Voldgiftsinstituttet taget et sådant 
skridt, jf. Steffen Pihlblad i Advokaten 2009 nr. 10 s. 18. Det påhviler 
herefter voldgiftsrettens formand at udarbejde en anonymiseret version 
af kendelsen, dvs. hvor parter, vidner, sted mv. anonymiseres, hvorimod 
dommeres og advokaters navne ikke anonymiseres. Der sker herefter 
offentliggørelse på www.voldgiftsinstituttet.dk, hvis begge parter er 
indforståede med det. Også kendelser i bygge- og anlægssager er i åre-
vis blevet offentliggjort i anonymiseret form i Tidsskrift for Bygge- og 
Boligret, T:BB.

Det følger af New York-konventionen af 1958 om anerkendelse 
og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser, at afgørelser fra 
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fremmede voldgiftsretter som hovedregel er retskraftige og eksekuti-
onskraftige her i landet. Her findes ét blandt flere væsentlige motiver til 
valg af voldgift i internationale handelsforhold, idet staternes pligt til 
anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser rækker 
langt videre end deres pligt til at anerkende og fuldbyrde udenlandske 
domme, jf. Klaus Søgaard i R&R 1993 nr. 2 s. 52 f. og Christina Mel-
strup i Justitia 2015 nr. 3. s. 3 ff. (tilsidesættelse og tvangsfuldbyrdelse 
af voldgiftskendelser). De fleste handelsnationer har tiltrådt konventio-
nen, men der er dog vigtige undtagelser, fx Portugal, Brasilien, Taiwan, 
Venezuela, Iran og Irak.

Konventionen indeholder bestemmelser om, hvad der skal til – læs: hvor lidt der skal 

til – for at voldgift anses for at være vedtaget mellem parterne, jf. konventionens art. 

II, stk.  2, hvorefter voldgiftsklausulen ikke behøver være underskrevet, hvis den er 

indeholdt eksempelvis i parternes udveksling af breve eller telegrammer.

Se hertil en schweizisk højesteretsdom af 16. januar 1995, gengivet i Uniform Law 

Review 1996.184 om erstatning for et vareparti, der var blevet ødelagt under skibs-

transport, og hvor voldgiftsklausulen alene var angivet i den trykte tekst på bagsiden 

af konnossementet. Den schweiziske forbundshøjesteret lagde til grund, at der var 

vedtaget voldgift. Se også en amerikansk appeldom af 23. marts 1994, gengivet i Uni-

form Law Review 1996.186, hvor der var tale om erstatning i henhold til en forsikrings-

police for et skib. Voldgiftsklausulen stod i forsikringspolicen, men skønt denne ikke 

var underskrevet, ansås der alligevel gyldigt at være vedtaget voldgift.

Dog ses UfR 2012.3001 H, Chr. Jensen Shipping A/S, at stille noget større krav 

til voldgiftsklausulen, som konkret blev tilsidesat, idet den henviste til et ikke- 

eksisterende voldgiftsorgan. – Se hertil Jesper Lett i ET 2013 s.  193  ff., Ole Spier-

mann i UfR 2013 B s. 285 ff., Carsten Pedersen & Per Speyer Mellemgaard i ET 2014 

s. 201 ff., sidstnævnte med forslag til en udfyldende lovregel, samt Torsten Iversen og 

Mads Bryde Andersen i UfR 2014 B s. 317 ff., der med rette finder, at en angivelse af, 

at tvistigheder skal løses ved »voldgift«, er tilstrækkelig, idet resten kan udfyldes ved 

hjælp af reglerne i vgl.

Se også UfR 2014.1424 H, Fayard A/S, hvor voldgift mellem professionelle parter 

vedrørende en skibsreparation ikke kunne anses for vedtaget gennem en simpel hen-

visning til den ene parts »general conditions«. Disse almindelige betingelser var ikke 

blevet udleveret til den anden part, og parterne havde ikke tidligere samhandlet.

Bruxelles I-forordningen finder grundlæggende ikke anvendelse på vold-
giftsaftaler, jf. forordningens art. 1(2)d, jf. nærmere om rækkevidden af 
denne undtagelse Louise Parker i UfR 2018 B s. 205 ff. Hvis sagen alli-
gevel indbringes for en domstol, må denne tage stilling til, om voldgift 
er aftalt, og i givet fald afvise sagen. Det følger af EU-Domstolens dom 
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i C-185/07, West Tankers, at en domstol i ét land ikke kan udstede »pro-
cesforbud« (anti-suit injunction) mod, at domstolene i et andet land 
tager stilling til spørgsmålet; gennem et sådant forbud ville kompeten-
cefordelingen mellem landenes domstole efter Bruxelles I-forordningen 
blive forrykket. Mere end dette udtaler dommen ikke, og den er derfor 
ikke det slag mod voldgift, som antages af Ole Spiermann i Advoka-
ten 2009 nr. 5 s. 44 ff. Eftersom Bruxelles I-forordningen ikke omfat-
ter voldgift, kan en voldgiftskendelse afskære domstolsbehandling af 
bestemte spørgsmål, jf. C-536/13, Gazprom.

Vgl. gælder for voldgift, herunder international voldgift, der finder 
sted i Danmark, jf. vgl. § 1, stk. 1.

Som udgangspunkt har domstolene ingen kompetence i tvister, hvor 
der er aftalt voldgift, jf. vgl. §  4. Derimod har domstolene en række 
funktioner, der skal hjælpe og støtte en voldgiftssag, hvis dette er nød-
vendigt, fx hvis en part ikke udpeger sin voldgiftsmand i henhold til 
voldgiftsaftalen. Domstolene kan da tvangsmæssigt udpege denne 
parts voldgiftsmand. En aftale om voldgift udelukker normalt ikke iso-
leret bevisoptagelse efter rpl. § 343, jf. UfR 2012.1124 H, Vestas Wind 
Systems A/S, der lægger vægt på, at der ikke var aftalt AB 92 (nu AB 18) 
eller på anden måde indgået aftale om, hvorvidt der kunne ske isoleret 
bevisoptagelse, hvorfor rpl. fandt anvendelse.

En tvist kan kun afgøres ved voldgift, hvis parterne har fri rådighed 
over retsforholdet, jf. vgl. § 6. Dette indebærer, at fx en tvist i indisposi-
tive sagstyper som ægteskabssager eller faderskabssager, ikke kan afgø-
res ved voldgift, og at ej heller offentligretlige spørgsmål kan voldgives.

Dog kan offentligretlige spørgsmål optræde og behandles som del-
spørgsmål under en i øvrigt privat voldgift, jf. Erik Werlauff i UfR 2008 
B s.  152  ff. (»Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål«) og 
samme i European Business Law Review 2009, vol. 20, issue 4, pp. 565-
577 (»Private arbitration of incidental public law issues«). Se herom 
UfR 2016.1558/2 H, Taewoong Inc., hvor voldgiftsretten ved sin vurde-
ring af, om en distributionsaftale var i strid med EU’s konkurrenceregler 
(art. 101 TEUF), ikke fandtes at have begået »sådanne overordentligt 
graverende fejl, at voldgiftskendelsen var åbenbart uforenelig med lan-
dets retsorden (»ordre public«), jf. herved vgl. § 37, stk. 2, nr. 2, litra b.

Se UfR 1999.829 H, Stepan Svoboda (= ND 2000.73 H), om en voldgift under Dansk 

Apotekerforening, der havde pålagt en apoteker en kollegial bøde pga. overtrædelse 

af forbrugerprisregler. Højesteret ophævede voldgiftskendelsen, fordi afgørelsen af, 

om en sådan offentligretlig regulering er overtrådt, ikke kan træffes ved (forenings)

voldgift.
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UfR 2002.2336 V fandt ikke, at en tvist om retten til en mælkekvote efter sin natur var 

unddraget voldgift (den part, der ønskede afvisning fra domstolene, havde argumen-

teret, at der var tale om »en europæisk grundrettighed, som ikke kan påkendes ved 

voldgift«). Men ud fra en konkret fortolkning af voldgiftsklausulen kom landsretten 

frem til, at tvisten om mælkekvoten ikke var omfattet af  voldgiftsaftalen.

En voldgiftsbestemmelse i en ejerforenings vedtægter om voldgiftsbehandling af tvi-

ster mellem foreningen og et medlem om pligt til fraflytning fandtes ugyldig ved UfR 

2004.2572 Ø. Afgørelsen forekommer ikke rigtig.

Indispositivitet er ikke det samme som beskyttelsespræceptivitet. Hvis ellers vold-

giften er betryggende sammensat, er der intet til hinder for, at også spørgsmål om 

præceptive lovregler, fx om godtgørelse for usaglig afskedigelse, aftales voldgiftsbe-

handlet, jf. UfR 2004.1378 V. Også bestemmelser i kollektive overenskomster om 

faglig voldgift respekteres af domstolene, jf. UfR 2007.1569 H, Flyvestation Aalborg, 

hvor lønmodtageren ikke kunne opnå domstolsbehandling ved at påberåbe sig godt-

gørelsesreglen i funktionærlovens § 2 b i stedet for den modsvarende regel i den pågæl-

dende overenskomst, heller ikke selv om fristen for at påberåbe sig overenskomsten 

var udløbet. Voldgiftsklausuler i individuelle ansættelsesaftaler respekteres også, om 

end efter en konkret vurdering, forudsat at de er tilstrækkeligt klare, og at den ansatte 

har forstået og accepteret voldgiftsklausulens rækkevidde, jf. UfR 2007.1682 Ø. Se om 

disse spørgsmål Henrik Karl Nielsen i UfR 2008 B s. 295 ff.

Om muligheden for voldgift i erhvervslejeforhold se UfR 1991.753 Ø, der aner-

kender voldgift, men UfR 1990.138 V, der tilsidesætter aftalen med en meget generel 

begrundelse. I erhvervslejelovens §  77 bestemmes det udtrykkeligt, at parterne kan 

aftale, at tvister helt eller delvis skal afgøres ved voldgift. De tvister, der således kan 

henskydes til voldgift, er alle former for tvist, der udspringer af loven eller lejeaftalen. 

Voldgiftsretten har da alle de kompetencer, der ellers ville tilkomme boligretten, jf. 

§ 77, stk. 2. Tvister om boliglejemål er fortsat unddraget voldgift, jf. UfR 2001.1935 Ø 

om en lejeretlig tvist mellem et boligselskab og et medlem.

En sag om en forbrugeraftale kan afgøres ved voldgift, hvis aftalen herom træffes, 

efter at tvisten er opstået, jf. vgl. § 7, stk. 2. Direktiv 93/13 om urimelige bestemmelser 

i forbrugeraftaler forbyder ikke direkte voldgiftsaftaler mellem en forbruger og en 

erhvervsdrivende, men kræver, at forbrugeren efterfølgende kan få domstolsprøvet, 

om voldgiftsklausulen er urimelig, også selv om forbrugeren ikke gjorde dette gæl-

dende under voldgiftssagen, jf. EU-Domstolens dom i C-168/05, Elisa María Mostaza 

Claro.

Voldgift kan aftales, før eller efter tvisten er opstået, jf. vgl. § 7, stk. 1, 1. pkt. Ofte 

vil voldgift være aftalt gennem en klausul i en kontrakt, men der er intet til hinder for 

en særskilt voldgiftsklausul, jf. vgl. § 7, stk. 1, 2. pkt. Om formuleringen af klausuler til 

vedtagelse af institutionel voldgift, herunder Voldgiftsinstituttet, se nærmere Steffen 

Pihlblad i UfR 2010 B s. 124 ff.
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En voldgiftsaftale kan være indeholdt i fx en forenings vedtægter, jf. fx NRt 

1989.773 H (= ND 1990.360 H), hvor en fodbolddommers eksklusion fra Norges 

Fodboldforbund var undergivet voldgift og derfor ikke kunne domstolsprøves. Gene-

relt må der dog udvises nogen tilbageholdenhed med at anerkende vedtægter på lige 

fod med udtrykkelige aftaler om voldgift, jf. fx UfR 1992.4 V, hvor en voldgiftsklausul 

i vedtægterne for en vindmølleforening ikke med fornøden sikkerhed omfattede en 

tvist med et ekskluderet foreningsmedlem, og NRt 1999.1532 H (= ND 2000.534 H), 

hvor det temmelig generelt udtales i forbindelse med en voldgiftsklausul i et andels-

mælkeforetagende, at en voldgiftsklausul i en vedtægt ikke kan sidestilles med en selv-

dømmeklausul.

En ansættelsesaftale med fx en direktør kan meget vel have en voldgiftsklausul, 

jf. fx UfR 1992.440 Ø. Dog vil voldgiftsaftaler med »svage« medkontrahenter i visse 

tilfælde kunne frakendes gyldighed, jf. herved svensk højesteretsdom i NJA 1992.290 

H (= ND 1993.327 H), hvor en franchiseaftale indeholdt en voldgiftsklausul, men 

hvor franchisetageren påstod voldgiftsklausulen tilsidesat efter urimelighedsreglen i 

aftl. § 36. Det udtaltes, at der ikke er grundlag for generelt at frakende voldgiftsaftaler 

i franchiseforhold gyldighed, men at ugyldighed dog kan foreligge, såfremt aftalen 

har lighedspunkter med et ansættelsesforhold, eller hvor der i øvrigt er tale om, at en 

ressourcesvag franchisetager har behov for samme beskyttelse som en forbruger mod 

de omkostningsbyrder, der er forbundet med en voldgiftsaftale. Konkret kom Høje-

steret dog til, at sådanne omstændigheder ikke forelå, og voldgiftsaftalen var derfor 

bindende for franchisetageren.

Også en særskilt fratrædelsesaftale med en direktør kan rumme en voldgiftsaftale, 

jf. UfR 2013.2338 H, Flemming Sørensen m.fl., om fratrædelsesaftaler for to underdi-

rektører i den kriseramte ebh bank A/S.

I ejeraftaler (aktionær- og anpartshaveroverenskomster) er voldgiftsklausuler 

yderst almindelige, jf. fx UfR 1999.1036/2 H, Jens Peter Fischer Hansen, om en ejeraf-

tale mellem nogle direktører og en bank om overtagelse af majoriteten i Kosan A/S. 

Voldgiftsklausulen fandtes også at omfatte et erstatningskrav mod banken i anledning 

af overtagelsesprojektets gennemførelse.

Det er heller ikke udelukket, at en voldgiftsaftale kan være aftalt, fordi en parts 

almindelige indkøbs- eller leveringsbetingelser indeholder en voldgiftsbestemmelse, 

men kravene til vedtagelsen og til, at den konkrete tvist er omfattet, må i så fald være 

store, jf. UfR 2000.897 H, Dane Style A/S, hvor en voldgiftsklausul i Ikeas indkøbsbe-

tingelser ikke med fornøden sikkerhed fandtes at omfatte en tvist om, hvorvidt Ikea 

efter at være ophørt med at aftage et bestemt produkt (en oppustelig puslepude) fra 

sin samhandelspartner havde været berettiget til selv at lade fremstille og derefter mar-

kedsføre en anden puslepude.

I entrepriseaftaler er voldgiftsklausuler på grundlag af  AB 18  §  69 (tidligere 

AB 92  §  47) med henvisning til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksom-

hed meget almindelige. Alligevel skal voldgiftsklausulen have en vis klarhed og 
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fasthed for at være bindende, særligt i relation til en ikke-professionel part, jf. UfR 

2002.482 Ø, hvor henvisningen til dagældende AB 72 i en entreprenørs tilbud til 

bygherren ikke var tilstrækkelig til, at voldgift ansås for at være vedtaget, idet det 

henstod som usikkert, på hvilken måde tilbuddet var accepteret, og om accepten 

var afgivet af  bygherrens arkitekt på bygherrens vegne. I UfR 2003.2301 Ø ansås 

en henvisning til AB 92 i et overslag heller ikke for at være tilstrækkelig til, at 

voldgift var vedtaget.

Inden for byggeriets aftalevilkår (AB-systemet) arbejdes der siden 2019 med en 

såkaldt »løsningstrappe«, hvor det drejer sig om at løse en opstået konflikt så langt 

nede på trappen som muligt, og dermed så hurtigt og billigt som muligt. Reglerne 

findes nu i AB 18 §§ 64-69, jf. Erik Werlauff: Kontrakter s. 293 ff.

Først skal der forhandles mellem parternes, og dette sker i første runde mellem hver 

parts projektleder, jf. AB 18 § 64, stk. 1. Løser dette ikke konflikten, sker forhandlin-

gerne mellem en ledelsesrepræsentant fra hver part sammen med partens projektleder, 

jf. AB 18 § 64, stk. 2-3.

Dernæst skal der, hvis konflikten ikke er løst, på begæring fra en part finde media-

tion sted, jf. § 65, og modsat tidligere er der nu pligt for den anden part til at deltage 

i mediationen, jf. §  65, stk.  5, og voldgiftssag kan ikke anlægges, før mediation er 

afsluttet.

Voldgift reguleres i AB 18 § 69 samt uddybende i Voldgiftsnævnets regler.

Der er mulighed for flere kategorier af (hurtig) afgørelse om afgrænsede special-

spørgsmål: 1) Der kan udpeges en sagkyndig til at træffe beslutninger vedrørende sik-

kerheder stillet af  en part, jf. AB 18 § 67. 2) Der kan udpeges en opmand til at træffe 

»Hurtig afgørelse« om bestemte, hastende spørgsmål, fx tilbageholdelse af betaling, 

modregning, krav om ændring, krav om ekstra betaling, regulering af entreprisesum-

men og udformning af detailtidsplan, jf. AB 18 § 68, stk. 1, litra a-k.

UfR 2004.2421 H, Ejerforeningen Tietgensgade 62, ansås en henvisning i en rådgiv-

ningsaftale mellem en arkitekt og en ejerforening til »ABR 89« og om »Afgørelse jf. 

ABR pkt. 9 [dvs. disse standardvilkårs voldgiftsregel]«, ikke for at være tilstrækkeligt 

klar. Der blev taget hensyn til, at ejerforeningen ikke havde været repræsenteret af  

advokat. Der kan e.o. være en sådan sammenhæng med en anden entreprise, hvor 

AB 92 og voldgift er aftalt, at der også i en entreprise, hvor dette ikke udtrykkeligt er 

aftalt, alligevel må anses for at være vedtaget voldgift, jf. UfR 2005.817 Ø.

I UfR 2009.967 H, Stærk Reklamebureau A/S, om en større reklameopgave fandtes 

voldgift vedtaget gennem en henvisning til »DRB’s retningslinjer« (Danske Reklame-

bureauers Brancheforening, nu: Danske Reklame- og Relationsbureauers Branchefor-

ening, DRRB). Det var det opsagte bureau, der påberåbte sig retningslinjerne til støtte 

for et krav om erstatning for et ikke iagttaget opsigelsesvarsel indeholdt i retningslin-

jerne. Efter påstand fra bureauets kunde blev sagen imidlertid afvist fra domstolene, 

fordi voldgift ansås vedtaget i overensstemmelse med retningslinjerne. Henvisningen 
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til disse bestod af 4 individuelt skrevne sider, der selv angav, at aftalen bestod af disse 

sider samt DRB’s retningslinjer. Højesteret lagde vægt på, at der var tale om et samar-

bejdsforhold mellem professionelle parter.

I fx et moderselskabs støtteerklæring for et datterselskab kan der findes en vold-

giftsklausul, jf. UfR 1997.251 H, Kingsrød Transport A/S (realitet ad bestyrelsesansvar 

i samme sag: UfR 2000.1013/2 H, Kingsrød Transport A/S).

En voldgiftsklausul er ikke frafaldet, blot fordi en parts advokat i en e-mailkorre-

spondance om tvisten har forholdt sig passiv over for modpartens advokats oplysning 

om at ville anlægge retssag ved de almindelige domstole, jf. UfR 2011.3246 V.

I UfR 2013.1195 Ø ansås en voldgiftsaftale mellem en bygherre og en rådgivende 

ingeniør ikke for at omfatte bygherrens regreskrav mod ingeniøren i anledning af 

skade på nabobygningen, og hvor regreskravet mod ingeniøren støttedes på retsbruds-

synspunkter og erstatning uden for kontrakt. Bygherrens forsikringsselskab havde 

derfor med rette anlagt sagen ved de almindelige domstole.

Voldgiftsaftalen binder også en parts successorer, fx en parts kon-
kursbo, jf. UfR 2013.2238 Ø, Atlas Shipping, om en voldgiftsklausul i 
et konkursramt rederis certeparti (befragtningsaftale). – Se hertil Peter 
Bang i ET 2013 s. 337 ff.

Anlægges der retssag om et spørgsmål, hvor der er aftalt voldgift, 
skal sagen afvises fra domstolene, jf. vgl. § 8, jf. fx UfR 1999.1281 Ø 
om afvisning fra domstolene af en sag, der efter parternes overens-
komst hørte under faglig voldgift, og UfR 2002.870 V om forståelsen 
af en forpagtningsaftales bestemmelser om deling og værdi af en mæl-
kekvote. Men se UfR 2002.2336 V, der ikke med sikkerhed finder en 
voldgiftsklausul i en forpagtningsaftale anvendelig på en tvist om retten 
til en mælkekvote, hvor tvisten opstod mere end 7 år efter forpagtnings-
forholdets ophør.

Afvisning fra domstolene forudsætter, at parterne ikke selv giver 
afkald på voldgift, hvilket fx kan ske ved for sagsøgerens vedkom-
mende at anlægge sagen ved domstolene og for sagsøgtes vedkom-
mende at afgive svarskrift under en sådan sag uden at påstå den afvist 
fra domstolene, jf. rpl. § 351, stk. 4, og UfR 1995.343 Ø, hvor et for-
sikringsselskab, som havde indgivet svarskrift i en retssag vedrørende 
erstatning for vandskader, blev anset for at være afskåret fra dernæst at 
gøre gældende, at sagen alligevel skulle afvises fra domstolene pga. en 
voldgiftsaftale i policen. Svarskriftet var fremlagt den 19. oktober, og 
afvisningspåstanden blev først nedlagt den 2. november.

Afvisningsvirkningen af en voldgiftsklausul rækker dog ikke så vidt, 
at der kan udstedes påbud til en part om ikke at (forsøge at) anlægge 
retssag ved domstolene om spørgsmålet, jf. EU-Domstolens allerede 
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nævnte dom i C-185/07, West Tankers, hvor en antisuit injunction (et 
forbud mod sagsanlæg) udstedt af en britisk domstol fandtes stridende 
mod kompetencereglerne i Bruxelles I-forordningen.

Uanset at en tvist skal afgøres ved voldgift, kan der ved domstolene 
nedlægges forbud, udstedes påbud mv. samt foretages arrest, forud-
sat at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, jf. vgl. § 9, jf. Jens Anker 
Andersen & Erik Werlauff i UfR 1986 B s. 63 ff. Voldgiftsretten kan også 
selv anordne foreløbige retsmidler, eventuelt mod sikkerhedsstillelse, jf.  
vgl. § 17.

Der er næppe tilstrækkelig anledning til at gøre afvigelse fra det her angivne udgangs-

punkt, selv om hovedtvisten skal behandles i det fagretlige system, dvs. ved faglig 

voldgift mv. Problematisk er derfor UfR 2002.2742 Ø, der afviser en begæring fra jour-

nalister ved Danmarks Radio om fogedforbud mod genudsendelse af programmer, 

som de mente at have en overenskomsthjemlet ophavsret til. Fogedretten kom frem 

til, at forbud ikke var udelukket, og ville faktisk nedlægge forbud, hvorimod landsret-

ten afviste sagen, fordi tvisten hørte »under de arbejdsretlige organers kompetence«. 

Landsrettens kendelse tager næppe tilstrækkeligt hensyn til, at der kan være et konkret 

behov for foreløbige retsmidler også under en tvist, der har fagretlig tilknytning. Det 

er indlysende, at forbud ikke kan bruges som juridisk instrument til at direkte ind-

greb i en verserende fagretlig konflikt. Men det er mindre indlysende, at en formodet 

krænkelse af en formueretlig rettighed som en ophavsret ikke skulle kunne imødegås 

gennem et forbud. Journalisternes ansøgning om 3.-instansbevilling blev afslået af 

Procesbevillingsnævnet.

Parterne kan aftale antallet af  voldgiftsdommere, men har de ikke aftalt andet, 

består voldgiftsretten ifølge vgl. af  tre dommere, jf. vgl. § 10, stk. 1-2. Har parterne 

ikke aftalt, hvordan dommerne udpeges, udpeger hver part inden for visse frister 

én dommer, og de to dommere udpeger derefter opmanden. – Er der aftalt vold-

gift ved Voldgiftsinstituttet er udgangspunktet efter instituttets regler, at sagen 

behandles af  en enkeltdommer, men parterne kan konkret aftale flerdommerbe-

handling.

Hvis de to voldgiftsmænd i en flerdommersag vil udpege en dommer som vold-

giftsrettens formand, kan de ikke udpege dommeren direkte, men må – uanset 

voldgiftsklausulens eventuelt modsatrettede ordlyd – nøjes med at indstille til vedkom-

mende retspræsident at udpege den pågældende dommer, jf. rpl. § 47 a, stk. 3.

Der findes flere faste voldgiftsretter. På byggeriets område har man fx Voldgiftsnævnet 

for bygge- og anlægsvirksomhed (www.voldgift.dk), som nærmere omhandlet i AB 

18, jf. herved Erik Hørlyck i Advokaten 1991 nr. 4 s. 87 f., der advarer mod (1) enkelt-

mandsvoldgiftsretter, typisk beklædt af en ingeniør, og (2) forligsforslag fremsat efter 

votering på et fremskredet tidspunkt efter en lang dags hovedforhandling.
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I internationale erhvervsforhold aftales der ofte brug af en voldgiftsret i Stockholm 

(The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), London (fx 

London Court of International Arbitration, LCIA) eller Paris (ICC (International 

Chamber of Commerce Court of Arbitration).

Se om international voldgift Ole Lando i UfR 1990 B s. 213 ff. med anmeldelse af 

Michael Mustill & Stewart C. Boyd: Commercial arbitration, Allan Philip i UfR 1992 

B s. 121 ff. og Peter Bang i UfR 1995 B s. 435 ff.

Ved grænseoverskridende investeringer beskyttes investor normalt af en klausul 

om, at tvist med værtslandet eller én af dets institutioner afgøres ved voldgift under 

ICSID (Centre for Settlement of Investment Disputes), jf. nærmere Ole Spiermann i 

J 2003 s. 325 ff.

Se hertil også Peter Bang i UfR 1995 B s. 435 ff. om valget mellem ad hoc-voldgift 

og institutionel voldgift. Der er i internationale voldgiftssager gode grunde til at fore-

trække den forudsigelighed, som valget af institutionel voldgift giver. Særligt fokuse-

rer forfatteren på ICC, som er det største institutionelle voldgiftsnævn, når det gælder 

international voldgift, og som udmærker sig ved at være uden tilknytning til nationale 

retssystemer og derfor ikke påvirket af en bestemt retstradition. ICC har ekspertise i 

både common law og civil law (og i øvrigt også i mere eksotiske retssystemer, eksem-

pelvis islamisk ret).

En voldgiftsret træffer selv afgørelse i indsigelser mod voldgifts-
rettens kompetence, vgl. §  16, stk.  1, 1. pkt. Den har med andre ord  
»kompetence-kompetence«. Særskilt afgørelse herom kan dog indbrin-
ges for domstolene inden 30 dage, jf. vgl. § 16, stk. 3. Spørgsmålet om 
gyldigheden af parternes kontrakt skal betragtes adskilt fra spørgsmå-
let om gyldigheden af voldgiftsklausulen i kontrakten, dvs. et princip 
om separability, jf. vgl. § 16, stk. 1, 2.-3. pkt. Ellers ville en kendelse fra 
voldgiftsretten om kontraktens ugyldighed jo samtidig fjerne voldgifts-
rettens kompetence, og herunder også dens kompetence til at afgøre gyl-
dighedsspørgsmålet. Løsningen på denne cirkelslutning er det nævnte 
separability-princip.

En voldgiftssag anses for at være indledt, når indklagede fra klageren 
modtager anmodning om, at tvisten skal behandles ved voldgift, jf. vgl. 
§ 21. Klageskrift (svarende til civilprocessens stævning) indgives inden 
den frist, voldgiftsretten fastsætter, og skal opfylde de nærmere krav i 
vgl. § 23, stk. 1. Herefter indleverer indklagede et svarskrift, jf. nærmere 
vgl. § 23, stk. 2.

Normalt finder bevisførelse i form af fremlæggelse af dokumenter 
og foretagelse af afhøringer sted for voldgiftsretten selv, men vold-
giftsretten kan anmode domstolene om at optage bevis efter rpl.s reg-
ler, jf. vgl. § 27, stk. 1. Ingen har pligt til at afgive vidneforklaring for 
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en voldgiftsret, men erfaringsmæssigt er de fleste, der indkaldes som 
vidne, villige dertil. Alternativet er, at de indkaldes for de almindelige 
domstole, hvor de da under sædvanligt vidneansvar afgiver en forkla-
ring, som protokolleres af retten, og som derefter fremlægges som bevis 
i voldgiftsretten. Skal flere vidner afhøres ved domstolene, og har de 
forskelligt hjemting, kan afhøringerne samles ved en enkelt byret, jf. FT 
1971-72, tillæg A, sp. 904, og UfR 2013.1909 Ø. Om sagkyndig bevis-
førelse se nærmere Erik Werlauff i Retsplejeloven 100 år s. 555 ff. (»Om 
oplysning af rets- og voldgiftssager«).

Vgl. § 27, stk. 1, kan ikke blot bruges til at tillade vidneafhøring ved 
domstolene, men i det hele taget til at anmode domstolene om »bistand 
til optagelse af bevis efter retsplejelovens regler«. Voldgiftsretten kan 
da enten selv foretage anmodningen, eller den kan samtykke i, at en 
part gør det. Se fx UfR 2014.1326 H, hvor en voldgiftsret havde sam-
tykket i at en part kunne anmode domstole om bistand til i medfør af 
rpl. § 299 at pålægge et selskab at udlevere forskellige dokumenter, der 
kunne belyse centrale punkter i det hændelsesforløb, der førte til vold-
giftssagen. Landsretten imødekom anmodningen om 3.-mandsedition.

Opstår der uenighed mellem parterne om voldgiftsrettens sammen-
sætning, kan blandt andet sådanne spørgsmål indbringes for domsto-
lene, jf. vgl. § 5. Kompetent er da den domstol, ved hvilken sagen skulle 
have været anlagt, hvis der ikke var aftalt voldgift. Se som ét blandt 
en række eksempler på sådan domstolsbistand til voldgiftsprocessens 
fremdrift UfR 2019.3185 Ø, Genan A/S, hvor parterne havde aftalt, at 
formanden for voldgiftsretten om muligt skulle være »en forretnings-
kyndig højesteretsdommer«. Da ingen dommer i Højesteret meldte sig 
til formandshvervet, udpegede Voldgiftsinstituttet, hvorunder sagen 
hørte, en forretnings- og voldgiftskyndig advokat som formand, og 
denne beslutning blev opretholdt af domstolene.

En voldgiftsret er ikke selv forelæggelsesberettiget for EU-Domstolen 
i medfør af art. 267 TEUF om præjudicielle spørgsmål, men voldgifts-
retten kan, hvis en afgørelse af et EU-retligt spørgsmål er nødvendig, 
anmode domstolene om at foretage præjudiciel forelæggelse for EU-
Domstolen, jf. vgl. § 27, stk. 2.

En privat voldgiftsret, der er oprettet ad hoc, kan normalt ikke opfat-
tes som »en ret« i art. 267’s forstand. Det blev således ved dommen i 
Nordsee (Saml. 1982 s. 1095) fastslået, at en privat ad hoc-voldgiftsret 
ikke har forelæggelsesmulighed. Helt generelt gælder dette dog ikke. 
Af præmisserne til Domstolens afgørelse i C-126/97, Eco Swiss mod 
Benetton, ses det, at den manglende forelæggelsesret kun gælder, når 
myndighederne i den pågældende medlemsstat hverken er inddraget 
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ved valget af voldgift eller har pligt til af  egen drift at medvirke ved 
sagens behandling for voldgiftsretten. Tilsvarende C-125/04, Collège 
d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages, Belgien. Forskrifter om 
tvungen brug af voldgift findes fx i bilaterale investeringsaftaler mellem 
staterne. Sådanne særlige voldgiftsretter er ikke forenelige med art. 267 
TEUF, hvis disse voldgiftsretter ikke er integreret tilstrækkeligt i EU’s 
judicielle system, jf. Domstolen i C-284/16, Achmea, om den tjekkisk-
hollandske investeringsaftale. Kritisk til denne retsopfattelse hos Dom-
stolen er – antagelig dog næppe med rette – Andreas von Goldbeck i ERT 
2018 nr. 3 s. 435 ff.

En faglig voldgiftsret er forelæggelsesberettiget, jf. afsnittet foran om 
Arbejdsretten og faglig voldgift, jf. herved arbejdsretslovens § 24, stk. 3.  
Således har flere af de danske sager om ligeløn, virksomhedsoverdra-
gelse mv. været forelagt for EU-Domstolen af en faglig voldgift. Se fx 
EU-Domstolens dom af 17. oktober 1989, sag 109/88, HK og DA (Dan-
foss), hvor en faglig voldgiftsret fandtes forelæggelsesberettiget.

Også en fast voldgift som Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-
somhed (AB 18, tidligere AB 92) må anses forelæggelsesberettiget, jf. 
Domstolens domme i C-120/95, Nicolas Decker, og C-158/96, Raymond 
Kohll, hvor den luxembourgske voldgiftsret for social sikring ansås for 
at være forelæggelsesberettiget. Også en appeldomstol, der – hvor natio-
nal ret hjemler dette – fungerer som ankeinstans til prøvelse af vold-
giftsafgørelser, er »en ret« i art. 267’s forstand, også selv om appelretten 
træffer sin afgørelse ud fra billighedsprincipper (rimelighedsprincipper, 
dvs. afgør sagen ex aequo et bono), jf. EU-Domstolens dom i C-393/92, 
Almelo kommune m.fl. mod N.V. Energiebedrijf.

Hvis EU indgår kontrakter – fx i en byggesag, en leverance til en EU-
institution, i vilkårene for udbetaling af støtte mv. – er det sædvanligt at 
indføje en klausul, der indsætter Domstolen som voldgiftsret, og hjem-
len hertil findes i art. 272 TEUF. Se fx EU-Domstolens dom i C-209/90, 
Kommissionen mod Walter Feilhauer, hvor en kontrakt om EF-støtte til 
alternative energiprojekter indeholdt en voldgiftsklausul. Med hjemmel 
heri dømte Domstolen hr. Feilhauer til at tilbagebetale støttebeløb.

Om udformningen af voldgiftsrettens kendelse se nærmere Steffen 
Pihlblad & Oliver Talevski i UfR 2009 B s. 269 ff. og samme i ET 2009 
s. 367 ff. Disse forfattere opregner forskellige typer af voldgiftskendelse: 
Afvisningskendelse (vgl. § 25, stk. 1), afslutningskendelse (vgl. § 32, stk. 2, 
og § 36, stk. 1, 2. pkt.), rettet kendelse (vgl. § 33, stk. 1-2), tillægskendelse 
(vgl. § 33, stk. 3), fortolkningskendelse (§ 50, stk. 1, i Voldgiftsinstituttets 
regler), delkendelse (ulovreguleret), udeblivelseskendelse (vgl. § 25, stk. 3), 
kendelse på aftalte vilkår (vgl. § 30) og begrænset kendelse (ulovreguleret).
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Voldgiftsretten kan afgøre sagen ud fra billighed (ex aequo et bono), 
dvs. ud fra rimelighedsbetragtninger, forudsat at parterne udtrykkeligt 
har bemyndiget den til det, jf. vgl. § 28, stk. 3. Det kan endog aftales, 
at voldgiftsretten skal have kompetence til ikke blot at afgøre retstvi-
ster, men også interessetvister (interessekonflikter), jf. herom Steen A. 
Rasmussen i UfR 2001 B s. 345 ff. Selv om der ikke er indgået en sådan 
aftale om afgørelse efter billighed, kan en enevoldgiftsdommer godt 
være en ikke-jurist, jf. UfR 2015.1192 V.

Der er særlige forskrifter i vgl. § 33 om efterfølgende rettelse af skri-
vefejl, regnefejl mv. samt om afsigelse af tillægskendelse.

Voldgiftsdommerne kan forlange sikkerhedsstillelse for deres hono-
rar og omkostninger, jf. nærmere vgl. § 36. Hvis sagen behandles ved et 
voldgiftsinstitut, beregner og opkræver dette sikkerheden. Parterne hæf-
ter solidarisk for omkostningerne til voldgiftsretten, jf. vgl. § 34, stk. 2.  
Voldgiftsrettens bestemmelse om omkostningernes størrelse kan ind-
bringes særskilt for domstolene inden for 30 dage, jf. vgl. § 34, stk. 3.

Hvis den ene part ikke stiller den del af  sikkerheden, som voldgifts-
retten forlanger af ham, typisk halvdelen af den samlede sikkerhed, 
må den anden part efter almindelige obligationsretlige grundsætninger 
vælge, om han 1) vil fastholde voldgiftsaftalen og selv stille hele sikker-
heden, eller om han 2) vil betragte voldgiftsklausulen som misligholdt 
af modparten og indbringe sagen for domstolene, jf. Kristian Skovgaard 
Larsen & Flemming Kragh Hansen i UfR 2007 B s. 293 ff. I førstnævnte 
tilfælde må det antages, at der efter påstand fra den part, der har stil-
let hele sikkerheden, kan afsiges delkendelse om den anden parts pligt 
til refusion, jf. Niels Schiersing i UfR 2011 B s. 246 ff. med inspiration 
fra udenlandsk voldgiftspraksis. Hvis den manglende sikkerhedsstillelse 
skyldes, at voldgiftsrettens kompetence bestrides, må der præjudicielt 
tages stilling til kompetencen, jf. vgl. § 16, stk. 1.

I overensstemmelse hermed anerkender UfR 2009.248 Ø, at sagen 
kan indbringes for domstolene, når en part ikke kan eller vil indbetale 
sin del af  sikkerheden. Byretten, hvis begrundelse landsretten tiltrådte, 
fandt voldgiftsaftalen misligholdt, således at sagen kunne indbringes for 
domstolene i stedet, men tilføjede, at »misligholdelsen af voldgiftsklau-
sulen ikke [findes] at medføre, at alle fremtidige tvister automatisk kan 
indbringes for domstolene«. Dette obiter dictum kan tiltrædes.

Der er nærmere forskrifter i vgl. § 37 om, hvornår en voldgiftsken-
delse eller blot en del af  den kan kendes ugyldig af domstolene. Disse 
forskrifter er i international sammenhæng væsentlige. Jo vanskeligere 
det er at få en voldgiftskendelse underkendt, desto større tillid til vold-
giftssystemet vil der være. Derfor angiver loven udtømmende, hvad der 
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kan føre til ugyldighed, ligesom der er en relativt kort frist, 3 måneder 
efter modtagelsen af kendelsen, til at anlægge retssag om gyldigheds-
spørgsmålet.

Når man skal finde balancen mellem hensynet til voldgiftens effektivitet og hensynet 

til retssikkerheden, vil man ofte foretrække en udtømmende lovmæssig opregning af 

ugyldighedstilfældene, og således er retsudviklingen da også i lande, der med succes 

har udviklet sig til værter for (internationale) voldgiftssager, jf. Giuditta Cordero Moss 

i TfR 2001 s. 533 ff. UNCITRAL’s modelvoldgiftslov er gengivet som del 5 til Frank 

Bernd Weigand (red.): Practitioners’ Handbook on International Arbitration.

I UfR 2018.3405 Ø lød parternes aftale i et dansk-russisk aftaleforhold på voldgift 

i Danmark (ved Voldgiftsinstituttet), men den russiske part anlagde sag ved russisk 

voldgift, som påkendte sagen mod den danske parts indsigelse. Kendelsen fandtes ikke 

at kunne fuldbyrdes i Danmark. jf. vgl. § 39, stk. 1, litra c og d.

Det er også vigtigt, at en retssag om gyldighedsspørgsmålet kan udsæt-
tes med henblik på at give voldgiftsretten lejlighed til at genoptage 
voldgiftssagen eller tage sådanne (andre) skrift, som vil kunne fjerne 
grundlaget for tilsidesættelse af voldgiftskendelsen. Herved kan der 
efter omstændighederne gives voldgiftsretten mulighed for at reparere 
de mangler, der ellers kunne føre til ugyldighed.

Ved UfR 2010.802 H, JKM Transport ApS, ansås en voldgiftsdom-
mer, der havde udfærdiget et af  sagens centrale bilag, for inhabil, men 
da der ikke blev gjort indsigelse fra parterne, efter at spørgsmålet kort 
før hovedforhandlingen var rejst over for dem, hvorfor hovedforhand-
lingen blev ført til ende og kendelse afsagt, ansås indsigelsen for at være 
bortfaldet ved passivitet.

Om Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis se Steffen Pihlblad i ET 
2011 s. 71 ff. Om voldgiftsdommeres inhabilitet i international voldgift 
se Louise Bach Algren & Stephanie Maria Steffensen i ET 2012 s. 303 ff.

Der er forskrifter i vgl. §§ 38 og 39 om anerkendelse og fuldbyrdelse 
af danske og udenlandske voldgiftskendelser. I sager om handelsvold-
gift (et begreb, der skal fortolkes bredt) gælder New York-konventionen 
af 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftsken-
delser. Herved opnår voldgiftskendelser en global retskraft og eksekuti-
onskraft, der i mange henseender overgår dommes.

Domsforordningen (Bruxelles I-forordningen) undtager voldgift fra 
konventionens område, jf. art.  1, nr. 4, og denne undtagelse har EU-
Domstolen (i relation til den tilsvarende bestemmelse i domskonven-
tionen) givet en ganske vid udstrækning, jf. dom i C-190/89, Rich & Co. 
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Hvis der er aftalt voldgift, gælder konventionens værnetingsregler der-
for ikke, jf. Ketilbjørn Hertz i UfR 1996 B s. 149 ff. Se nærmere samme: 
Bruxelles I-forordningen med kommentarer (2. udg., 2015).

8. Ankenævn og Folketingets Ombudsmand som surrogat for  
forvaltningsdomstole

Mange lande har forvaltningsdomstole, der behandler forvaltningssager, 
dvs. sager, hvor en borger eller virksomhed ønsker at domstolsprøve en for-
valtningsakt. Sådanne specialdomstole er ofte karakteriseret ved, at pro-
cesformen som udgangspunkt er skriftlig, og at civilprocessens normale 
forhandlingsmaksime trænges i baggrunden og afløses af en officialmak-
sime, hvor domstolen selv sørger for sagens oplysning i fornødent omfang, 
ligesom en forvaltningsmyndighed skal, når den behandler en sag.

Også i Danmark er der hjemmel til at oprette forvaltningsdomstole 
til prøvelse af forvaltningsakter, jf. grundlovens § 63, stk. 2. Det er dog 
en betingelse efter grundlovsbestemmelsen, at sådanne forvaltnings-
domstoles afgørelser kan indbringes for Højesteret. Man kan have den 
opfattelse, at dels dette forhold, dels den manglende mulighed for en 
udtalt skriftlig behandlingsmåde – idet offentlighed og mundtlighed skal 
gælde »i videst muligt omfang«, jf. grundlovens § 65, stk. 1 – medfører, 
at der alligevel ikke vindes meget i henseende til sagsbehandlingskapa-
citet ved at have forvaltningsdomstole, men det er dog et spørgsmål, om 
denne indvending er holdbar. I hvert fald hvis man indfører en udstrakt 
dokumentoffentlighed, vil sagsbehandlingen formentlig som udgangs-
punkt kunne være skriftlig, uden at grundlovens forskrifter gås for nær.

Der er imidlertid to forhold ved det danske retssystem, som i betyde-
lig grad afhjælper savnet af forvaltningsdomstole. Det ene er eksisten-
sen af Folketingets Ombudsmand, som efter en borgers henvendelse 
eller af  egen drift og uden nogen omkostning for borgeren kan udtale 
sig om fejl og forsømmelser, uhjemlet praksis mv. hos forvaltningsmyn-
digheder. Den anden er den udtalte eksistens af ankenævn.

Ved et ankenævn forstås i denne forbindelse en særlig administrativ 
rekursinstans med domstolslignende træk og med udstrakt uafhængig-
hed af den fagminister, under hvis område nævnet hører.

Disse offentligretlige nævn, der indgår i et administrativt rekurssy-
stem, må ikke forveksles med privatretlige anke- og klagenævn, såkaldte 
tvistnævn, som er godkendt af erhvervsministeren, og som har en næsten 
voldgiftslignende sammensætning – med paritetisk repræsentation fra 
hhv. forbruger- og brancheside og med en dommer som formand.
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Eksempler på disse privatretlige klage- og ankenævn er Det finan-
sielle ankenævn (som er en sammenslutning af bl.a. Pengeinstitutan-
kenævnet, Realkreditankenævnet) og Forsikringsankenævnet. Anmoder 
en forbruger om, at en retssag udsættes, for at forbrugeren kan ind-
bringe sin sag for et sådant anke- eller klagenævn, hæver retten sagen og 
sender den til nævnet, jf. rpl. § 361, også selv om sagen måske er kom-
met ganske langt ved retten, jf. UfR 2002.689 Ø, der lægger vægt på, at 
sagsøgte ikke tidligere under sagen (hvor der allerede var holdt syn og 
skøn) var blevet vejledt af retten om muligheden efter § 361.

Dog kan § 361 ikke anvendes under en udlægssag, jf. UfR 2006.1362 Ø,  
men efter omstændighederne kan udsættelse ske efter §  502, stk.  1, 
nr.  2, jf. UfR 2011.3282 Ø, hvor kautionister havde klaget til nævnet 
over påstået mangelfuld rådgivning. Da det ikke var åbenbart, at sagen 
var uegnet til behandling ved nævnet, og da sagen ved nævnet kunne få 
indflydelse på fogedsagen, var landsretten enig i, at fogedretten havde 
udsat sagen.

Et lærerigt eksempel på, at en sag »sættes på plads« gennem indbrin-
gelse for et af  de omtalte nævn, er Pengeinstitutankenævnets kendelse 
af 14. marts 2002 i sag 166/2001, hvor en bank efter at have tilbagetaget 
en Maserati, som banken havde pant i, havde solgt den til en bankkunde 
mod pant i bilen for bankens restkrav. Banken havde nu taget bilen til-
bage og opgjort sin fordring til godt 147.000 kr., men sagen blev forelagt 
nævnet i medfør af rpl. § 361. Nævnet fandt, at der var tale om et kre-
ditkøb, hvorfor banken ikke havde måttet tage pant i bilen, men skulle 
stilles som en kreditsælger, og den udenretlige tilbagetagelse skete derfor 
til fuld og endelig afgørelse. Det var derfor ikke banken, der havde et 
restkrav mod sin kunde, men kunden, der havde krav på, at banken 
tilbagebetalte de ydelser, som kunden havde erlagt til banken, efter at 
denne havde fået bilen tilbageleveret.

Normalt er der ikke brug for advokatbistand under en ankenævnsbe-
handling af denne type, hvilket faktisk er én af grundideerne med disse 
nævn, jf. Kirsten Nielsen (Forbrugerrådets formand) i Advokaten 2000 
s. 62 f.

De offentligretlige ankenævn, der fungerer som rekursinstanser for 
forvaltningsmyndigheders afgørelser, findes i talrige varianter, og deres 
fællestræk er, at de i deres egenskab af »discount-forvaltningsdomstole«  
fungerer som surrogater for de forvaltningsdomstole, som Danmark 
(endnu) ikke har, og at nævnene har klare domstolslignende træk. 
Eksempler er Erhvervsankenævnet, Landsskatteretten, Planklage-
nævnet, Ankestyrelsen og Patentankenævnet, jf. om domstolsprøvelse 
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af forvaltningsafgørelser Erik Werlauff i »Festskrift for Bernhard 
Gomard« s. 251 ff.

Ankenævnsbehandlingen er meget vigtig i retssikkerhedsmæssig sam-
menhæng, blandt andet fordi der i mange tilfælde ikke kommer nogen 
senere efterprøvelse ved domstolene, således at ankenævnet reelt bliver 
sidste instans og derfor helst skulle give samme retssikkerhed som en 
domstolsprøvelse, jf. nærmere Mads Kamp Hansen & Peter Tvermoes 
Meier i Justitia 1993 nr. 4.

Det fastlægges næsten altid i den relevante lovgivning, at rekursmu-
ligheden til det pågældende ankenævn skal udtømmes, inden der kan 
anlægges sag ved domstolene, dog at der kan være overspringelsesregler 
i tilfælde af overskridelse af visse frister. De nævnte forfattere finder 
ikke, at forskellen mellem forhandlingsmaksimen ved domstolene og en 
modificeret officialmaksime ved ankenævnene er så stor i praksis, som 
den er i teorien. I relation til uafhængigheden er domstolene forud for 
nævnene, idet dommere vidtgående er sikret mod afskedigelse, jf. grund-
lovens § 64. Forfatternes konklusion er, at det ikke er et valg mellem 
enten domstole eller nævn, men at de supplerer hinanden udmærket.

Disse bemærkninger om ankenævnene som en slags quasi- 
forvaltningsdomstole må dog ikke forlede til at antage, at reaktionen 
hos hhv. et ankenævn og en domstol altid er den samme i tilfælde af 
form- eller indholdsmangler ved den prøvede forvaltningsafgørelse. En 
sagsbehandlingsfejl i underinstansen, som ankenævnet kan reparere 
gennem sin egen sagsbehandling, vil kunne føre til rettelse (ændring) af 
afgørelsen i stedet for annullation, ligesom friere hensigtsmæssigheds-
overvejelser mv. i højere grad kan spille ind ved ankenævnene, jf. Ras-
mus Skovsgaard Haugaard i UfR 2001 B s. 297 ff.

Ankenævnenes afgørelser kan prøves ved domstolene, jf. grundlovens 
§ 63, stk. 1.

Grundlovsbestemmelsen indebærer dog ikke nogen garanti for, at den 
utilfredse borger altid har ret til at stævne den myndighed, hvis afgø-
relse han er utilfreds med. Grundlovsreglen giver ham sikkerhed for at 
kunne få selve afgørelsen domstolsprøvet, men den modpart, han skal 
stævne, kan fx være en anden privat, idet forvaltningsafgørelsen kan 
have afgjort en uoverensstemmelse mellem dem, jf. UfR 1998.684 H, der 
fastslår, at det hverken er i strid med grundlovens § 63 eller med EMRK 
art. 6, at rpl. § 147 a afskærer muligheden for at indbringe Advokat-
nævnets kendelse i en salærklage for domstolene, idet lovbestemmelsen 
i stedet foreskriver, at en advokat, der ikke vil efterleve en salærkendelse 
afsagt af nævnet, skal anlægge sag mod klageren.
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Det kan næppe udelukkes, at der kan være et behov for en særlig 
behandlingsform for sager om domstolsprøvelse af forvaltningsafgørel-
ser, også selv om – eller måske navnlig hvis – man ikke vil indføre for-
valtningsdomstole. Det bemærkes, at over halvdelen af samtlige civile 
sager ved domstolene drejer sig om prøvelse af forvaltningsafgørelser, 
det være sig skattesager, sociale sager, arbejdsskadesager mv., og at 
andelen er stigende.

Den funktion, domstolene siden den 1. juli 2001 har vedrørende 
klager fra indsatte i fængslerne, har træk, der svarer til processen ved 
forvaltningsdomstole, jf. nedenfor under V A 12 om straffuldbyrdelses-
loven. En række afgørelser truffet under straffuldbyrdelsen kan dom-
stolsprøves, jf. nærmere straffuldbyrdelseslovens §§ 112-123, jf. fx UfR 
2002.922 Ø, hvor landsretten modsat byretten nægtede prøveløsladelse 
efter gentagen udeblivelse efter udgang, og UfR 2006.2136 V, hvor 
landsretten ophævede byrettens kendelse om genindsættelse til udso-
ning af reststraf, idet der ikke var foretaget forudgående partshøring 
af T. Om prøveløsladelse efter alvorlig seksuel kriminalitet se fx UfR 
2017.2160 H og UfR 2017.2165 H.

Indbringelse sker for byretten i den retskreds, hvor den institution, 
der har truffet den oprindelige afgørelse, er beliggende, jf. § 113. Sagen 
behandles som hovedregel på skriftligt grundlag, jf. § 116, stk. 1. Proces-
formen har karakter af en forvaltningsproces, idet retten kan stille krav 
om tilvejebringelse af yderligere oplysninger, jf. §  116, stk. 1, 2. pkt., 
dvs. et officialprincip, jf. Hans Jørgen Engbo: Straffuldbyrdelsesret, og 
Jens Kruse Mikkelsen i J 2001 s. 314 ff. Retten er ligesom ved prøvelse 
af andre typer af forvaltningsafgørelser berettiget til at inddrage nye 
oplysninger og skal således ikke indskrænke sig til at fungere som en 
»kassationsdomstol«, jf. UfR 2002.1385 Ø. Også i sager om prøvelse 
af udvisning mv. handler domstolene som en slags forvaltningsdom-
stole, jf. nærmere udlændingelovens §  52. Sagen indbringes for retten 
af myndighederne, når udlændingen kræver det og rekursmulighederne 
er udtømt, og retten skal selv sørge for sagens oplysning, jf. § 52, stk. 3. 
Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan kæres til landsretten, jf. 
§ 52, stk. 7.

9. EU-Domstolens og EU’s rolle i procesretten

Uanset at indretningen og driften af vort retssystem som udgangspunkt 
er et dansk anliggende, er der dog områder af procesretten, hvor fælles-
skabsretten spiller ind, og hvor EU-Domstolen derfor kan få en rolle at 
spille.
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Dette gælder for det første i relation til Bruxelles I-forordningen 
(Domsforordningen). Der foreligger med virkning fra 1. marts 2002 en 
forordning for de stater, der gennem Amsterdam-traktaten har givet EU 
kompetencer også på det retlige område, forordning nr. 44/2001, mens 
der for Danmark, der som bekendt fortsat står uden for dette samar-
bejde, er opnået en parallelkonvention med indhold svarende til for-
ordningen, jf. Peter Arnt Nielsen i UfR 2000 B s. 164 ff. og Tine Bach 
Svenningsen i Justitia 2003 nr. 1. Om Bruxelles I-forordningen og dens 
betydning for dansk procesret se nærmere Ketilbjørn Hertz: Bruxelles 
I-forordningen med kommentarer.

Domsforordningen (Bruxelles I-forordningen) nævnes flere gange 
tværs gennem bogen. Den har stor betydning i spørgsmål om (a) rets-
kraft og eksekutionskraft for domme afsagt i civile sager i én af  de 
andre konventionsstater, dvs. for den gensidige anerkendelse og fuld-
byrdelse af  domme i civile sager, og om (b) værneting i grænseoverskri-
dende civile sager, herunder litis pendensvirkning i hele EU af en én 
gang anlagt sag. Hvis der opstår tvivl om fortolkning af  forordningen, 
er EU-Domstolen kompetent til at modtage præjudicielle spørgsmål 
efter art. 267 TEUF. Som det vil ses nedenfor under II B 2 om domsto-
lenes internationale kompetence og tillige nedenfor under III D 2 om 
de domme mv., der kan fuldbyrdes herhjemme, er der mange domme 
fra EU-Domstolen om forståelsen af  forordningen og tidligere konven-
tionen.

Civilretlige domme fra andre EU-stater skal anerkendes og fuld-
byrdes på lige fod med indenlandske domme. Med andre ord skal den 
udenlandske domstol og dens domme betragtes som ligeværdige med 
indenlandske domstole og domme. Heraf følger logisk nødvendigheden 
af at betragte selve sagsanlægget som ligeværdigt med et indenlandsk 
sagsanlæg, og dermed er den ellers kun indenlandske litispendensvirk-
ning udvidet til alle EU-staterne: Et sagsanlæg i en anden EU-stat skal 
betragtes som ligeværdigt med et indenlandsk sagsanlæg (dvs. europæ-
isk litispendens).

Heraf følger atter logisk nødvendigheden af ensartede værnetingsreg-
ler, og dermed er de ellers nationalretligt definerede værnetingsbestem-
melser erstattet af »føderalt« definerede værnetingsbestemmelser. Herved 
fremkommer som slutresultat en pligt til at anerkende og fuldbyrde 
udenlandske domme, en pligt til at anerkende udenlandske sagsanlægs 
litispendensvirkning samt en pligt til at anvende ensartede værnetings-
regler. Hvad der her nævnes om civilretlige domme, gælder også for en 
eventuel adhæsionsdel af en straffedom (dvs. et civilretligt erstatnings-
krav pådømt sammen med en straffesag). Pligten til at anerkende og 
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fuldbyrde udenlandske civilretlige domme gælder også, selv om værne-
tinget i sagen ikke støttede sig på forordningen.

I 1998 tilkom der en yderligere konvention, Bruxelles II, af  28. maj 
1998 om kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser 
i ægteskabssager. Den er opbygget efter samme model som Bruxelles-
konventionen (som vi herefter kan betegne Bruxelles I), jf. Peter Arnt 
Nielsen i J 1999 s. 335 ff., særligt s. 344.

EU-retten kræver endvidere, at der ikke gennem retsplejen gøres for-
skel på grundlag af nationalitet, jf. art. 18 TEUF. Således må der ikke 
stilles krav om sikkerhedsstillelse fra sagsøgere i andre EU-lande, når 
der ikke stilles et sådant krav til en indenlandsk sagsøger. Ligeledes må 
EU-retlige påstande og anbringender ikke stilles ringere i processen, 
end hvad der gælder for påstande, anbringender mv., der støtter sig på 
national ret.

Endelig kan, hhv. skal der i en række tilfælde ske præjudiciel forelæg-
gelse af EU-retlige spørgsmål for EU-Domstolen. Her er det normale 
kæresystem delvis sat ud af kraft, idet appelinstansen ikke kan omgøre 
en forelæggelsesbeslutning med den konsekvens, at den underordnede 
instans, som ønsker at forelægge, er forpligtet til at ændre, undlade eller 
tilbagekalde forelæggelsen, jf. UfR 2010.1389 H, Lady & Kid A/S m.fl, 
og UfR 2012.898/1 H, Danske Svineproducenter.

10. Menneskerettighedsdomstolens og EMRK’s rolle i procesretten

EMRK spiller en stadigt større rolle for danske domstole og andre 
myndigheder. EMRK indeholder dels en række materielle rettigheder, 
fx personlig frihed, art. 8, religionsfrihed, art. 9, ytringsfrihed, art. 10, 
og foreningsfrihed og forsamlingsfrihed, art. 11, og dels en ret til at gå til 
domstolene (acces to court) og dér opnå en retfærdig rettergang, art. 6.

Påberåbelse af EMRK sker i første række ved vores egne retsanven-
dende myndigheder, dvs. først og fremmest domstolene. Alle nationale 
retsmidler skal være udtømt, før der kan indgives klage til Den Euro-
pæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg (EMD), jf. EMRK 
art. 35(1). Man skal i videst muligt omfang søge at »få sin ret« også efter 
EMRK ved de relevante nationale myndigheder. Der gælder således the 
rule of local redress. Grundtanken er at give borgeren dennes ret så 
langt »nede« i systemet som muligt, blandt andet af ressourcemæssige 
hensyn til EMD.

I Danmark skal der derfor være søgt 2.-, hhv. 3.-instansbevilling, 
jf. Ugilt Hansen mod Danmark, dom af 26. juni 2006, hvor en straf-
fesag mod en dambruger for overfodring havde varet 10 år, men hvor 
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domfældte ikke rettidigt havde søgt 3.-instansbevilling, og da han omsi-
der gjorde det efter fristudløb, forsømte han at anføre, at han også ville 
klage over en overskridelse af EMRK art. 6.

EMD kan ikke i en sag, der verserer ved en national domstol, mod-
tage spørgsmål om fortolkning af EMRK – således som EU-Domstolen 
kan/skal have spørgsmål forelagt. Kun Europarådets ministerkomité 
kan anmode EMD om rådgivende udtalelser. Danske domstole bliver 
derfor – i modsætning til EU-rettens forelæggelsessystem efter art. 267 
TEUF – nødsaget til selv at fortolke EMRK.

Dommeren kan ikke skyde sagen fra sig og fx forvente, at ankeinstan-
sen i givet fald vil tage sig af EMRK-spørgsmålet, jf. fx UfR 1999.495 Ø 
med en meget markant udtalelse fra landsretten i en sag, hvor brud på 
EMRK art. 6 gjordes gældende for skifteretten, men afvistes af denne. 
Landsretten udtaler: »Det påhviler enhver ret på embeds vegne at påse, 
at bestemmelserne i menneskerettighedskonventionen, herunder den-
nes art. 6, ikke krænkes i forbindelse med rettens sagsbehandling. … 
[B]edømmelsen af, om varigheden af boets behandling som hævdet af 
kærende udgør en krænkelse af konventionens art. 6, skal foretages af 
skifteretten.«

Indtil den 1. november 1998 gjaldt det, at sagen skulle indbringes for 
Menneskerettighedskommissionen, der – hvis den fandt EMRK over-
trådt af staten – kunne indbringe sagen for EMD. For ikke at risikere 
oversvømmelse af EMD havde man tidligere ikke mulighed for direkte 
søgsmål fra individer mod stater ved domstolen, men en sådan mulighed 
er nu etableret fra nævnte dato. Fra nævnte dato er systemet imidlertid 
indgribende ændret, og Danmark har ratificeret tillægsprotokollerne.

Tillægsprotokol nr.  9 (P9) giver enkeltpersoner mv. direkte søgs-
målsret for EMD. Sagerne forelægges først for et udvalg (en komité) 
bestående af 3 dommere. Hvis klagen ikke rejser et alvorligt spørgsmål 
vedrørende EMRK, kan de 3 dommere med enstemmighed beslutte at 
undlade sagens forelæggelse for EMD. I så fald træffer Ministerkomi-
téen som hidtil afgørelse om, hvorvidt EMRK er overtrådt.

Tillægsprotokol nr.  11 (P11) indførte en ny EMD, som erstattede 
EMRK og den tidligere EMD, idet disse blev fusioneret. Krænkelser 
afgøres herefter alene af EMD, der nu er organiseret i komitéer, kamre 
og et Storkammer med visse muligheder for intern appel og henvisning, 
jf. nærmere EMRK art. 27-31 som udformet ved P11.

EMD består af en dommer fra hver stat, jf. EMRK art. 20. Dom-
merne vælges af Europarådets parlamentariske forsamling, jf. art. 22, 
idet der opstilles lister med tre kandidater. Dommerne udnævnes for  
6 år, men kan genvælges, jf. art. 23(1). De må højst beklæde embedet, til 
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de fylder 70 år, jf. art. 23(6). Den enkelte dommer »repræsenterer« ikke 
sin hjemstat, jf. EMRK art. 21(2): »Dommerne har sæde i EMD som 
individuelle personer.«

Kredsen af klageberettigede er (a) andre konventionsstater, jf. art. 33, jf. fx Danmarks 

klage mod Tyrkiet vedrørende sidstnævntes behandling af den dansk bosiddende 

Kemàl Koç, og (b) »enhver person … der hævder at være blevet krænket«, jf. art. 34, 

herunder også familie mv., særligt til en afdød krænket, samt ikke-statslige organisa-

tioner (NGO’er) og andre »grupper af enkeltpersoner«, jf. art. 34 om såkaldte indirect 

victims. Derimod er der ikke nogen generel klageret, dvs. ingen såkaldt actio popularis.

Hvis den pågældende stats egne myndigheder, fx domstolene, selv har erkendt 

EMRK-bruddet og ydet rimelig kompensation herfor, er klageren ikke længere »offer« 

i EMRK’s forstand, og klagen skal da afvises, jf. fx Lie & Berntsen mod Norge, dom 

af 16. december 1999 om en økonomisk straffesag, hvis varighed overskred grænserne 

efter art. 6, men hvor norske domstole havde erkendt den for lange sagsbehandlingstid 

(og kompenseret herfor ved strafudmålingen ved at give betingede fængselsstraffe).

Den kompensation, der ydes efter det hjemlige system, skal i henseende til erstat-

ningsbetingelser, herunder kausalitet, samt udmåling mv. i videst muligt omfang 

afpasses efter EMD’s egen praksis, der således løftes over til det nationale niveau, jf. 

Clarence Crafoord i ERT 2001 s. 519 ff.

En admissibilitetsafgørelse af 20. september 2001 i Jensen mod Danmark om en 

advokats 4 år lange tilståelsessag for underslæb viser, hvor meget der skal til, for at det 

hjemlige systems kompensation fjerner klagerens offerstatus: (1) Nationale myndig-

heder skal på en tilstrækkeligt tydelig måde have anerkendt EMRK-krænkelsen (her: 

den manglende overholdelse af kravet om rettergang inden en rimelig frist), og (2) de 

skal have ydet kompensation ved at reducere den idømte straf på en udtrykkelig og 

målelig måde.

I Jensen mod Danmark var ingen af disse betingelser opfyldt, eftersom hverken by- 

eller landsret havde fundet EMRK art. 6 overtrådt, og det ikke kunne ses, hvor stor 

en del af  udmålingsrabatten (fra normalt 1½ års til her 1 års ubetinget fængsel) der 

hidrørte fra sagsbehandlingstiden. Advokat Jensens klage mod Danmark erklæredes 

derfor admissibel. Det understreges af Jonas Christoffersen i EU&M 2002 s. 94 f., at 

der skal gives en præcis begrundelse for strafreduktionen, og at denne bør henføres 

specifikt til sagsbehandlingstiden, så EMD kan efterprøve, at sagsbehandlingstiden 

har haft en reel indflydelse på strafudmålingen.

Et eksempel på, at offerstatus fjernes, idet EMRK-krænkelsen klart erkendes, er 

UfR 2003.2031 H, hvor der i en selskabstømmersag, der havde været 10 år under vejs 

og heraf ligget stille i 2 år, blev konstateret krænkelse og derfor udmålt en straf på kun 

1½ års fængsel, »væsentligt lavere end den straf, der normalt skulle udmåles for den 

begåede kriminalitet«.
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Det påpeges af Jonas Christoffersen i UfR 2005 B s. 133 ff. om det offentliges kom-

pensationsansvar for krænkelse af menneskerettigheder, at dansk rets almindelige 

betingelser for offentligretligt erstatningsansvar ikke altid vil være tilstrækkelige til 

at yde den – på objektivt grundlag funderede – kompensation, som EMRK kræver.

Det hjemlige retssystem gav også rimelig kompensation i sagen Hansen m.fl. mod 

Danmark, dom af 29. maj 2006, hvor en sag om erstatning til et fra fødslen multi-

handicappet barn for påståede lægefejl blev tabt af barnet og forældrene, men hvor 

Højesteret under hensyn til sagens »ekstraordinært lange varighed« fritog forældrene 

og barnet for at betale sagsomkostninger. EMD anså Højesterets bemærkninger for 

at være en indirekte anerkendelse af krænkelsen af art. 6, men da fritagelsen for sags-

omkostninger, uanset at værdien heraf ikke var opgjort eksakt under EMD-sagen, 

omtrent svarede til, hvad EMD ville have tilkendt som just satisfaction, havde foræl-

drene og barnet ikke længere offerstatus, og Danmark frifandtes derfor af EMD.

Kompensation for krænkelse af EMRK kan også gives ved at lade statskassen bære 

sagsomkostninger, som parterne ellers selv skulle bære, jf. UfR 2010.1008 V om et 

langsommeligt ægtefælleskifte.

Klagen indgives til The Registrar, European Court of Human Rights, Council of 

Europe, F-67075 Strasbourg CEDEX, FRANCE. Der er formulartvang, jf. Rule 

47(1), men klageblanket fås gratis hos justitskontoret. Klageformularen kan ligeledes 

downloades fra EMD (i form af et 39 siders dokument, hvor selve formularen begyn-

der på s.  18): http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2CFAF174-C5AB-4F60-A243-

5EC29D9C8159/0/DAN_P0_pack.pdf

Hvis parterne forliger sig, skal EMD notere sig dette og slette sagen af 
retslisten, jf. EMRK art. 39. Dette sker med en kort gengivelse af sagens 
forløb og tvistepunkter, en gengivelse af parternes forligsbreve til EMD 
samt dennes tilføjelse: »The Court takes note of the agreement reached 
between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that 
the settlement is based on the respect for human rights as defined in the 
Convention or its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the Convention 
and Rule 62 § 3 of the Rules of Court). Accordingly, the case should be 
struck out of the list.«

Om EMRK’s helt centrale krav om adgang til domstolene og om 
retfærdig rettergang ved disse bemærkes det, at det første og vigtigste 
budskab i EMRK art. 6 er, at der overhovedet er et retskrav på domstol-
sprøvelse af de sagstyper, der omfattes af art. 6.

Der har været sager, hvor en stats lovgivning forsøgte at afskære 
muligheden for domstolsprøvelse og i stedet henskød fx minoritets-
aktionærers prøvelse af indløsningsvederlag til en obligatorisk vold-
gift, men sådanne ordninger er kendt EMRK-stridige, jf. dom af 9. 
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december 1994 i The holy monasteries mod Grækenland, hvor det ved 
græsk lov var blevet bestemt, at store dele af en række græske klostres 
ejendomme skulle betragtes som statens ejendom, medmindre klostrene 
kunne bevise, at de var rette ejere af de pågældende faste ejendomme. 
EMRK art. 6 var krænket, idet retten til at anlægge sag mod staten ved 
lov blev overført fra det enkelte kloster til den centrale græske kirke.

I dansk retspraksis er kravet om adgang til domstolsprøvelse efter-
prøvet indgående i et antal sager, og i flere tilfælde har prøvelsen givet 
anledning til at fortolke danske regler på en sådan måde, at de utvivl-
somt ikke kom i konflikt med EMRK art. 6, jf. blot eksempelvis

•	 UfR 1994.953 H, Gert Tonny Hummer, om afgrænsningen af 
Arbejdsrettens kompetence i forhold til individuelt søgsmål ved de 
almindelige domstole

•	 UfR 1997.889 H om bortfortolkning af en endelighedsbestemmelse 
mellem sygesikringen og lægernes organisation

•	 UfR 1997.1062 H, Hanne Norup Carlsen m.fl., om prøvelse af gyldig-
heden af en afgørelse fra Procesbevillingsnævnet og

•	 UfR 1997.1157 H om prøvelse af en endelighedsbestemmelse vedrø-
rende Flygtningenævnets afgørelse.

Man kan i denne forbindelse også nævne loven om Skolesamvirket 
Tvind. Den var foranlediget af misbrug af reglerne om tilskud til skoler, 
men skønt loven i formen havde et generelt og fremadrettet sigte, afskar 
loven domstolsprøvelse af tilskudsspørgsmålet for nogle navngivne sko-
ler, og herved traf lovgivningsmagten – som det siges af Højesteret i UfR 
1999.841 H, Den Selvejende Institution Friskolen i Veddinge Bakker –  
»reelt en endelig afgørelse af en konkret retstvist«. Dette var i strid med 
magtfordelingen efter grundlovens § 3, hvorefter den dømmende magt 
er hos domstolene, jf. grundlovens § 3, 3. pkt. Havde grundloven ikke 
opfanget forholdet, ville det være blevet opfanget af EMRK art. 6 om 
retten til domstolsprøvelse, jf. Claus Haagen Jensen i Advokatsamfun-
dets festskrift i anledning af grundlovens 150-års jubilæum s. 25 ff.

Når art.  6 finder anvendelse, jf. ovenstående, er den pågældende 
berettiget til »en retfærdig og offentlig rettergang«.

Rettergangen skal efter art. 6 ikke blot være »retfærdig og offentlig« –  
den skal også finde sted »inden en rimelig frist«. Dette konventions-
krav, der i lighed med de foran omtalte krav om foreløbige retsmidler 
udspringer af princippet late justice is injustice, har givet anledning til 
talrige sager, og også Danmark er herved blevet domfældt og har måttet 
indgå en del forlig for EMD.
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Den domstol, der afgør sagen, skal være »en ved lov oprettet uaf-
hængig og upartisk domstol«, jf. art. 6(1). Begreberne uafhængighed og 
upartiskhed er stærkt relaterede, men har alligevel hver deres selvstæn-
dige aspekter.

Den test, der anlægges i relation til uafhængighedskravet, er en dob-
belt test: Dommeren skal både (1) være upartisk (en subjektiv test), og 
han skal også (2) for parterne fremstå som upartisk (en objektiv test). 
Det var på grundlag af denne bestemmelse, at Danmark første gang 
blev dømt efter EMRK, nemlig ved dommen af 24. maj 1989 i Mogens 
Hauschildt mod Danmark. Dommen gav anledning til, at de danske reg-
ler om dommeres habilitet måtte revideres. Se om habilitetspraksis efter 
EMRK art. 6 Michael Ellehauge i UfR 2002 B s. 123 ff.

Med amerikansk forfatningsret som forbillede hedder det endvidere i 
EMRK art. 6(2), at »[e]nhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal 
anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med 
loven«, dvs. princippet in dubio pro reo. Heri ligger ikke blot et bevis-
byrdekrav, men også et krav om, at det grundlæggende er anklagemyn-
digheden, der skal fremskaffe beviserne mod tiltalte.

Uskyldsformodningen har en nær sammenhæng med det alminde-
lige forbud mod selvinkriminering (dvs. mod pligten til at vidne mod 
sig selv), som man kan udlede af den mere generelle bestemmelse i 
art. 6(1). Dette forbud blev krænket i Saunders mod Storbritannien, dom 
af 17. december 1996.

Direktør Saunders fra bryggeriet Guinness var af de britiske kartelmyndigheder mis-

tænkt for at have deltaget i kursmanipulation med Guinness-aktier forud for Guinness’ 

overtagelse af konkurrenten Distillers, og Saunders blev afkrævet detaljerede forklarin-

ger herom af kartelmyndighederne (hvor han havde pligt til at besvare spørgsmålene).

Derefter rejstes der straffesag mod ham for kursmanipulation, og under denne 

straffesag oplæste anklagemyndigheden yderst detaljeret – over flere dage – Saunders’ 

forklaringer fra kartelsagen for nævningerne, og i væsentlig grad på grundlag heraf 

idømtes han 5 års fængsel, senere nedsat gennem appel til 2½ års fængsel.

EMD bemærkede, at der skal findes en balance mellem (a) forklaringspligter (som 

jo findes inden for en lang række områder, fx børs-, regnskabs-, selskabs- og konkur-

renceretten) og (b) selvinkrimineringsforbuddet i EMRK.

Se Alan Riley i ELR 2000 s. 264 ff. i relation til de krav, der i tilslutning til Saunders 

må stilles til EU-retlige og nationale kartelmyndigheder, hvis der gives dem kompe-

tence til at pålægge forklaringspligt mv.

Også pligtmæssig forklaring i fogedretten under en udlægssag, hvor 
man ellers har pligt til at forklare om sine formueforhold, må efter 
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omstændighederne vige, såfremt man sideløbende er genstand for en 
efterforskning vedrørende sine formueretlige forhold. Dette blev fast-
slået i EMD’s dom af 21. april 2009, Marttinen mod Finland, hvor klage-
ren under en udlægsforretning blev pålagt at afgive forklaring om sine 
formueforhold og modtog en bøde på 250.000 kr. for at nægte dette, 
uanset at de samme formueforhold sideløbende var genstand for en 
efterforskning vedrørende hans angivelige skyldnersvig.

I Danmark har vi fået en retssikkerhedslov, og den har en stor 
praktisk betydning. Da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2009 og 2010 
undersøgte en række erhvervsdrivende fondes forhold og nåede frem 
til den opfattelse, at strafbelagte regler eventuelt kunne være overtrådt, 
udbad man sig en nærmere forklaring fra fondenes bestyrelser – men 
det tilføjedes hver gang i henvendelserne fra styrelsen, at de pågældende 
i medfør af retssikkerhedslovens §  10 ikke havde pligt til at svare på 
spørgsmålene. Den pligt til at svare, som ellers fremgår af lovgivningen 
(her: lovgivningen om erhvervsdrivende fonde), må dermed vige for sel-
vinkrimineringsforbuddet i EMRK art. 6(2) – som der nu advares om i 
retssikkerhedslovens § 10.

B. Retssystemets personel

1. Dommere, dommerfuldmægtige og retsassessorer

a. Udnævnelse, uafhængighed mv.
Dommerne er kongeligt udnævnte embedsmænd med en grundlovssik-
ret uafhængighed af regering og Folketing for så vidt angår den enkelte 
sags afgørelse, jf. grundlovens § 64, 1. led: »Dommerne har i deres kald 
alene at rette sig efter loven.« Der kan tillige henvises til uafhængigheds-
kravet i EMRK art. 6. Dommernes »kongelige udnævnelse« betyder, at 
Dronningen og en minister underskriver udnævnelsen, jf. grundlovens 
§ 14, 3. led.

Regeringen kan ikke afskedige dommerne før pensionsalderen, idet 
de kun kan afskediges ved dom, jf. grundlovens § 64, 2. led, afsagt af 
Den Særlige Klageret, jf. rpl. § 49, stk. 7, jf. § 1 a, stk. 1.

Dommerne betegnes hhv. højesteretsdommer, landsdommer og dom-
mer, jf. rpl. § 42, stk. 2.

Som højesteretsdommer udnævnes oftest en landsdommer, lejlig-
hedsvis en departements- eller afdelingschef i centraladministrationen 
(typisk Justitsministeriet), i de senere år også juridiske professorer samt 
advokater. Efter § 43 skal besættelsen af dommerstillinger ske ud fra en 
samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer. Der skal herved lægges 

002_KARNOV_DANSK RETSPLEJE_FINALS.indd   59 22/05/20   4:15 PM


