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N O T I T S 
 

om 
 

Ændringer af lovforslaget om en politi- og domstolsreform 
 
Denne notits indeholder en oversigt over ændringer af lovteksten i lovforslaget om en politi- og 
domstolsreform i forhold til det udkast, der har været i høring. 
 
Ændringer vedrørende domstolsorganisationen mv. 
 
1. Det foreslås, at Tinglysningsretten får sæde i Hobro. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 3 
(forslag til retsplejelovens § 18, stk. 1). 
 
2. Det foreslås, at Domstolsstyrelsen kan bestemme, om der på et senere tidspunkt eventuelt skal 
oprettes et eller flere yderligere tingsteder for den foreslåede Handelsret. Der henvises til lov-
forslagets § 1, nr. 3 (forslag til retsplejelovens § 17, stk. 2). 
 
3. Den foreslåede dommernormering ved de enkelte byretter er ændret, således at minu-
mumsnormeringen for den foreslåede ret på Frederiksberg nedsættes med 4 og forhøjes med 1 
for hver af retterne i Aalborg, Kolding og Lyngby samt Københavns Byret. Der henvises til lov-
forslagets § 1, nr. 3 (forslag til retsplejelovens § 9). 
 
4. Det foreslås, at der indtil Tinglysningsretten har overtaget tinglysning i bilbogen, andelsbolig-
bogen og personbogen fra retten i Århus, skal kunne udnævnes yderligere højst 3 dommere (i 
stedet for yderligere højst 2 dommere) ved retten i Århus fra den foreslåede landsdækkende 
normering på 25 byretsdommerstillinger. Der henvises til lovforslagets § 107, stk. 1. 
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5. Det foreslås, at beskikkelse af en dommer eller fuldmægtig ved Københavns Byret til midler-
tidig dommer ved retten på Bornholm skal ske efter drøftelse med Københavns Byrets præsident, 
og at beskikkelse af en dommer eller fuldmægtig for længere tid end en måned skal ske efter 
drøftelse med Domstolsstyrelsen. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 23 (forslag til retspleje-
lovens § 45, stk. 2). 
 
6. Det foreslås, at bestemmelse om, hvilke forretninger der skal varetages af en midlertidigt be-
skikket dommer ved retten på Bornholm, skal ske efter drøftelse med dommeren ved retten på 
Bornholm og den pågældende midlertidigt beskikkede dommer. Der henvises til lovforslagets 
§ 1, nr. 23 (forslag til retsplejelovens § 45, stk. 3). 
 
7. Den gældende praksis med hensyn til færdigbehandling af sager efter udløbet af en beskikkel-
selsesperiode som midlertidigt beskikket dommer, nævning, domsmand eller sagkyndig dommer 
foreslås lovfæstet og præciseret. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 20, 35 og 46 (forslag til 
retsplejelovens § 44, stk. 5, § 68, stk. 3, og 92, stk. 2). 
 
Ændringer vedrørende behandlingen af civile sager 
 
8. Det foreslås præciseret, at det ved retten på Bornholm er dommeren, der beskikker retsfor-
manden i sager, hvor flere deltager i afgørelsen. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 3 (forslag 
til retsplejelovens § 12, stk. 2). 
 
9. Det foreslås, at den foreslåede værnetingsregel for sager om prøvelse af afgørelser truffet af en 
central statslig myndighed udformes således, at sådanne sager ikke alene kan, men som ud-
gangspunkt skal anlægges ved sagsøgerens hjemting. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 79 
(forslag til retsplejelovens § 240, stk. 2). 
 
10. Det foreslås, at også byretterne skal have mulighed for at bestemme, at kopier til brug for 
hovedforhandlingen i civile sager, der behandles med flere dommere eller under medvirken af 
sagkyndige, skal samles i en ekstrakt. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 86 (forslag til rets-
plejelovens § 357, stk. 4). 
 
11. Den foreslåede regel om oplæsning af skriftlige beviser under hovedforhandlingen i civile 
sager er justeret, så oplæsning skal ske, når der er anledning (i stedet for særlig anledning) til det. 
Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 87 (forslag til retsplejelovens § 365, stk. 2). 
 
12. Det foreslås, at reglen om skifterettens vejledningspligt vedrørende gældssanering flyttes til 
konkursloven. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 3 (forslag til retsplejelovens § 11), og § 3, 
nr. 3 (forslag til konkurslovens § 202, stk. 4). 
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13. Den foreslåede regel om mulighed for at aftale at indbringe en tvist for domstolene uden for-
udgående behandling ved huslejenævnet er præciseret, så det klart fremgår, at der også i Køben-
havns Kommune (hvor der også findes et ankenævn for huslejenævnssager) er mulighed for at 
indgå en sådan aftale. Der henvises til lovforslagets § 85, stk. 1 (forslag til ændring af lejelovens 
§ 107, stk. 1). 
 
Ændringer vedrørende behandlingen af straffesager 
 
14. Det foreslås at videreføre den gældende ordning med mundtligt nævningeløfte. Der henvises 
til lovforslagets § 1, nr. 132 (forslag til retsplejelovens § 889, stk. 2 og 3). 
 
15. Den gældende beløbsgrænse på 3.000 kr. for tiltaltes adgang til at anke byrettens afgørelse 
uden Procesbevillingsnævnets tilladelse foreslås videreført uændret. Der henvises til lovforsla-
gets § 1, nr. 133 (forslag til retsplejelovens § 902, stk. 2, nr. 2). 
 
16. Den foreslåede regel om inhabilitet ved behandlingen af hjemviste straffesager er ændret, så 
reglen alene vedrører straffesager, der er hjemvist til ny hovedforhandling. Der henvises til lov-
forslagets § 1, nr. 34 (forslag til retsplejelovens § 60, stk. 1, nr. 6). 
 
17. Den foreslåede regel om, hvilke spørgsmål nævningerne deltager i afgørelsen af under be-
handling af en nævningesag, er præciseret, så reglen også udtrykkeligt omfatter nævningernes 
kompetence under behandling af en nævningesag ved landsretten. Der henvises til lovforslagets 
§ 1, nr. 43 (forslag til retsplejelovens § 86 a). 
 
18. Det foreslås, at rigsadvokaten skal kunne beskikke Forbrugerombudsmanden og ansatte i 
Forbrugerstyrelsen til at varetage udførelsen af straffesager både for byretten og landsretten i 
sager vedrørende lov om markedsføring. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 52 (forslag til 
retsplejelovens § 105, stk. 3). 
 
19. Det foreslås, at vederlaget til personer, der virker som anklagere i en enkelt sag, ikke længere 
skal fastsættes af retten, men af anklagemyndigheden. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 53 
(forslag til ændring af retsplejelovens § 107). 
 
20. Det foreslås, at det skal anføres i retsbogen, hvis vejledning om ankereglerne gives i et rets-
møde, hvor tiltalte er til stede. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 76 (forslag til retsplejelo-
vens § 219 a, stk. 6). 
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21. Det foreslås at præcisere reglen om, hvornår der skal medvirke domsmænd i byretten, så det 
udtrykkeligt fremgår, at domsmænd kun medvirker efter det foreslåede § 686, stk. 2, hvis andet 
ikke følger af forslaget til § 686, stk. 3 og 4. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 113 (forslag til 
retsplejelovens § 686, stk. 2). 
 
22. Det foreslås at lovfæste gældende praksis, hvorefter anklagemyndigheden i de sager, hvor 
der allerede er en forsvarer, sender en kopi af anklageskriftet til forsvareren samtidig med, at 
sagen indbringes for retten, mens retten i andre sager sender anklageskriftet til forsvareren sam-
tidig med, at den pågældende beskikkes. Samtidig er den gældende bestemmelse, hvorefter an-

klagemyndigheden skal sende en kopi af indkaldelse til domsforhandling og anklageskrift til 

forsvareren samtidig med, at indkaldelsen forkyndes for tiltalte, ikke medtaget i lovforslaget. 
Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 132 (forslag til retsplejelovens § 835, stk. 1, og § 844, stk. 
2). 
 
23. Det foreslås, at adresser på vidner mv. ikke skal angives i den kopi af bevisfortegnelsen, som 
anklagemyndigheden skal sende til forsvareren. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 132 (for-
slag til retsplejelovens § 838, stk. 1). 
 
24. Det foreslås, at retsformanden skal kunne tillade, at tiltalte forlader retten, også inden han 
eller hun har afgivet forklaring. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 132 (forslag til retsplejelo-
vens § 853). 
 
25. Det foreslås præciseret, at sagkyndige dommere kan stille spørgsmål til tiltalte på samme 
måde som juridiske dommere, nævninger og domsmænd. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 
132 (forslag til retsplejelovens § 863, stk. 2, og § 869).  
 
26. Det foreslås, at uanset om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke byrettens afgørelse i 
en straffesag er givet til tiltalte eller anklagemyndigheden, skal sagen indbringes af anklagemyn-
digheden for landsretten inden 14 dage efter, at Procesbevillingsnævnet har underrettet anklage-
myndigheden om tilladelsen. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 133 (forslag til retsplejelo-
vens § 903, stk. 4). 
 
27. Det foreslås at lovfæste anklagemyndighedens pligt til straks at give forsvareren meddelelse 
om nye beviser, der er fremskaffet til brug for en ankesag. Forslaget om, at der skal gives med-

delelse, inden nye beviser indhentes, er derimod ikke medtaget i lovforslaget. Der henvises til 
lovforslagets § 1, nr. 133 (forslag til retsplejelovens § 922, stk. 2). 
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28. Det foreslås at udforme reglen om afstemning i nævningesager ved landsretten, så reglen 
udtrykkelig svarer til de foreslåede regler om afstemning i nævningesager ved byretten (afstem-
ningsrækkefølge mv.) alene med de ændringer, der følger af, at der efter lovforslaget skal med-
virke 9 nævninger i landsretten mod 6 nævninger i byretten. Der henvises til lovforslagets § 1, 
nr. 133 (forslag til retsplejelovens § 931, stk. 2 og 3). 
 
29. Det foreslås, at uanset om Procesbevillingsnævnets tilladelse til kære vedrørende landsrettens 
afgørelser i en ankesag er givet til tiltalte eller anklagemyndigheden, skal sagen indbringes af 
anklagemyndigheden for Højesteret inden 14 dage efter, at Procesbevillingsnævnet har underret-
tet anklagemyndigheden om tilladelsen. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 134 (forslag til 
retsplejelovens § 968 a, stk. 2 og 3). 
 
30. Det foreslås, at reglerne om Procesbevillingsnævnets tilladelse til kære af landsrettens afgø-
relser i en ankesag skal finde tilsvarende anvendelse på Procesbevillingsnævnets tilladelse til 
kære af landsrettens afgørelse i en kæresag. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 140 (forslag til 
retsplejelovens § 973). 
 
Andre ændringer og overgangsbestemmelser mv. 
 
31. Der foreslås regler om Rigspolitiets tolkeoversigt mv. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 
32 (forslag til retsplejelovens § 59), og § 105, nr. 1 (forslag til udlændigelovens § 46 f). 
 
32. Den foreslåede overgangsregel vedrørende præmieforhøjelser på retshjælpsforsikringer er 
ændret, så overgangsreglen også omfatter præmieforhøjelser som følge af den forudsatte forhø-
jelse af taksterne for sagsomkostningerne til dækning af udgifter til advokatbistand i sager om 
krav under 50.000 kr., der ikke behandles i den foreslåede småsagsproces. Der henvises til lov-
forslagets § 106, stk. 19. 
 
33. Der foreslås en overgangsbestemmelse vedrørende udpegningen af medlemmerne af den nye 
afdeling i Procesbevillingsnævnet, der skal behandle klager over afslag på fri proces (jf. lov nr. 
554 af 24. juni 2005, der træder i kraft den 1. januar 2007), med henblik på, at der ved fremtidige 
nyudnævnelser skiftevis afgår 2 medlemmer og 1 medlem. Der henvises til lovforslagets § 106, 
stk. 21. 
 
34. De lovændringer, som Folketinget vedtog den 15. og 16. december 2005, har givet anledning 
til følgende ændringer: 
- Lovforslagets § 1, nr. 3 (forslag til retsplejelovens § 1 a), er udformet i overensstemmelse med 
lov nr. 1399 af 21. december 2005 om ændring af retsplejeloven (Den Særlige Klagerets behand-
ling af klager over dommere mv.). 
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- Lovforslagets § 1, nr. 3 (forslag til retsplejelovens § 12), nr. 5, 13, 29 og 70, nr. 132 (forslag til 
retsplejelovens §§ 871, 881 og 890) og nr. 134 (forslag til retsplejelovens § 968), er udformet i 
overensstemmelse med lov nr. 1398 af 21. december 2005 om ændring af retsplejeloven (Be-
handlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet, adgang til teleoplysning i visse 
børsstrafferetlige sager mv.). 
- Lovforslagets § 32, nr. 1, er udformet i overensstemmelse med § 2 i lov nr. 1430 af 21. decem-
ber 2005 om ændring af patentloven, ophavsretsloven med flere love (Implementering af EF-
direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle rettigheder). 
- Lovforslagets § 34 er udformet i overensstemmelse med lov nr. 1431 af 21. december 2005 om 
brugsmodeller. 
- Lovforslagets § 81 er udformet i overensstemmelse med lov nr. 1180 af 21. december 2005 om 
lægemidler. 
- Lovforslagets § 103 er udformet i overensstemmelse med lov nr. 1389 af 21. december 2005 
om markedsføring. 
 
35. Herudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer, og der er medtaget konse-
kvensændringer af tinglysningsloven (lovforslagets § 6) som følge af forslaget om oprettelse af 
Tinglysningsretten samt af økologiloven (lovforslagets § 71) som følge af forslaget om en ændret 
systematik i retsplejelovens fjerde bog om strafferetsplejen. 


