
Fra Det Kgl. Biblioteks tekstportal (tekster.kb.dk) 

 

Samling:  Lovforarbejder 

 

Ophavsret: 

Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke 

genstand for ophavsret.  Du kan frit kopiere, distribuere eller fremføre materialet uden at 

bede om tilladelse. 

Hvis materialet indeholder selvstændige bidrag, skal du være opmærksom på, at disse bidrag 

kan være beskyttet af ophavsret.  Selvstændige bidrag må gengives i forbindelse med 

aktstykket.  Hvis det selvstændige bidrag bruges adskilt fra aktstykket, gælder de øvrige 

ophavsretlige regler. 



Udkast

til

Lov om den borgerlige Retspleje.

(Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommisfion).

Juni 1877.

Kjøbenhavn.

Trykt hos I , H. Swult.

1877.

Det A d m i n i s t r a t i v e Bibliotek

Slotsholmsgade 12

1216 København K



Oversigt over Lovforllagets Ordning.

Første Afsnit.

Almindelige Bestemmelser §§ 1-158.

Kapitel l .
Om Retternes Virkekreds §§ 1 - 1 1 .

Kapitel l l .
Om Værnething §§ 12-32.

Kapitel l l l .
Om de Tilfalde, hvor Retten« Personer som inhabile stolle eller kunne udelukkes fra eller slitages

for at handle i Sagen §§ 33—40.

Kapitel lV.
Om Forening af Søgsmaal under samme Retssag §§ 41—46.

Kapitel V.
Om Sagens Parter §§ 47—56.

Kapitel VI.
Om Rettergangsfuldnmgtige §§ 57-75.

Kapitel VII.
Om Retsmsder og Retsbeger §§ 76—89.

Kapitel VIII.
Om Procesmaaden i Almindelighed §§ 99—107.

Kapitel IX.
Om Forkyndelser og andre processuelle Meddelelser §§ 108-124.

Kapitel X.
Om Procesomkostninger §§ 125-138.

Kapitel XI.
Om Meddelelse af fr i Proces §§ 139-145.

Kapitel XII.
Om Rettergangsbøder §§ 146—153.

Kapitel Xl l l .
Om den tvungne Forligsprøve §§ 154—158.



Andet Afsnit.

O m Procesmaaden ved Landsretterne — §§ 159—292.

Kapitel I.

Om de Skrifter, som vexles mellem Parterne, og om de Skrifter, som skulle forelægges Retten
forinden den mundtligt Forhandling« Begyndelse §§ 159—172.

Kapitel II.

Om Sagen« Behandling, efteiat den mundtlige Forhandling er begyndt §§ 173—195.

Kapitel III.

Om Bevis og Bevisførelse §§ 196-262.

Fsrste U n d e r a f d e l i n g .

Om Bidnebeviset §§ 202-224.

Anden Unde ra fde l i ng ,

Om Bevis ved Syn og Skjøn §§ 225-239.

T r e d i e U n d e r a f d e l i n g .

Om Bevis ved Dokumenter §§ 240-255.

Fjerde U n d e r a f d e l i n g .

Om Parts Ed §§ 256-262.

Kapitel lV.

Om Domme og Kjendelser §§ 263-283.

Kapitel V.

Om Udeblivelser §§ 284 - 292.

Tredie Afsnit.

O m Retsmidlerne imod Landsretternes Handlinger §§ 293-341.

Kapitel I,

a. Paaanke t i l Højesteret §§ 294-319.
b. Besværing til Højesteret §§ 320-326.

Kapitel l l .

Ny Foretagelse af Sagen ved den samme Ret §§ 327—341.

Fjerde Afsnit.

O m Behandlingen af og Retsmidlerne i de Sager, der i fsrste Instants

paakjendes af Underretterne §§ 342-361



Femte Afsnit.

Om Fremgangsmaaden ved Intervention og ved Tilstævning af Trediemand

under den mellem Parterne begyndte Retssag §z 362-372.

Sjette Afsnit.

Særegne Rettergangsarter §z 373-434.

Kapitel I.

Om Bevisers Førete førend Hovedforhandlingen §§ 373- 380.

Kapitel II

Om Exekutivproces §§ 381—387.

Kapitel III,

Om skriftlig Behandling af Sager §§ 388-398.

Kapitel IV.

Om Behandlingen af Ægteskabssager samt Sager, hvorunder Arvinger søge sig en børtedleuen
Persons Formue tiltjendt §§ 399 -408.

Kapitel V.

Om den Fremgangsmaade, som skal iagttages, naar Nogen skal umyndiggøres eller Enke skal sættes
under fast Lavværgemaal §§ 409—420.

Kapitel VI.

Om Frmgangsmaaden ved at erhverve Mortifikations- eller Æjendomsdom §§421 —434.

Syvende Afsnit.

Om Rettens Tvang til Forpligtelsers Opfyldelse §§ 435-571.

Første Hovedafdeling.

Om Exekution og Tvangsauktion §§ 435-555.

Kapitel I.

Almindelige Betingelser for Exekution §§ 435-449.

Kapitel I I .

Om Fuldl>yibelse«maaden §§ 450-4?3,



Første Undera fde l i ng .

Om Fuldbyrdelsen af Domme, der ikke lyde paa Udredelsen af Penge §§ 451 — 457.

A n d e n U n d e r a f d e l i n g .

Om Fuldbyrdelsen af Domme, der lyde paa Udredelsen af Penge §§ 458 - 473.

Kapitel III

Om Exekutionsforrelningeus Foretagelse og om Proceduren under samme ' §§ 474 -495.

Kapitel IV.

Om Tvangsauktion §§ 496 -548.

Første Underafdeling.
Almindelige Bestemmelser §§ 496-501.

Anden Unde ra fde l i ng .

Om tvungen Auktion over Løsøre §§ 502—517.

Tredie Underafdeling.
Om tvungen Auktion over fast Ejendom §§ 518—54!.

F jerde Undera fde l ing .

Om Proceduren af Tvistigheder, der opstaa under Tvangsauktionen §§ 542—548,

Kapitel V.

Om Retsmidlerne imod de til Dommes tvungne Fuldbyrdelse henhørende Fogedforretninger, §§ 543—555,

Anden Hovedafdeling.

O m Udpantning samt om Indscettelses- og Udsættelsesforretninger §§ 556-571.

I . Om Udpontning §§ 556—568.

I I . Om Indsattelse«- og Udsattelsesforretninger §§ 569—571.

Ottende Afsnit.

O m de foreløbige Retsmidler §§ 572 -615.

Kapitel I.

Arrest §§ 572-605.

Kapitel I I .

Forbud §§ 606-615.



Niende Afsnit.

Om Skifte af Dødsba og Fællesbo m, u. samt om Konkurs §§ 616-644

I. Om Skifte af Dødsbo og Felllesbo m. v §§ 616-631.

I I . Om Ronturs §§ 632—644.

Tiende Afsnit.

Lovens Teæden i Kraft. Overgangsbestemmelser §§ 645—652.



Førfte Afsnit.

Alminde l ige Bestemmelser

Kapitel I.

Om RetterneZ Vilkekreds.

§ 1.
Enhver borgerlig Retstrætte, som ikke ved

særlig Lovforskrift er henlagt ti l ellelr ifølge

Parternes Overenskomst (jfr. § 8) indbringes

for Underretterne, behandles og paakjendes i

første Instants af Landsretterne,

§ 2.

T i l Underretterne henlægges:

a) Søgsmaal angaaendc private Formueret-

tigheder, naar Øienstanden for samme i

Penge eller Penges Værd ikke overstiger

400 Kr.

b) Sager angaaende Skatter, Afgifter og

andre lignende Ydelser af offentligretlig

Beskaffenhed ti l Stat, Kommune, Embeder

og andre offentlige Indretninger, naar Ejen-

standen for samme ikke overstiger 400 Kr.

c) Sager angaaende Servituter og mindre

omfattende (partielle) Brugsrettigheder uden

Hensyn t i l Værdien.

c!) Sager, hvorved Paterniteten t i l uægte Børn

Søges oplyst, for at Underholdningsbidrag

kan paalægges Faderen.

e) Sager, i hvilke Erekutivproces anvendes

(§ 385, jfr. § 381.)

§ 3.

Sagens Værdi bestemmes efter Paastanden.



Bestaar Søgsmaalet af ftere Poster eller For-

dringer, sammenlægges disse.

Der tages intet Hensyn t i l Procesomkost-

ninger og de ved Klageskriftets Dato endnu

ikke forfaldne Renter, ej heller t i l senere Af-

slag i eller Nedsættelse af Paastanden.

§ 4.

Imod Søgsmaal, der i Henhold t i l § 2

Litr. a. ere anlagte ved Underretterne, kunne

Modfordringer, naar iøvrigt de almindelige Be-

tingelser for disses Fremsættelse ere tilstede

(§ 101), gjøres gjældende. Selvstændig Dom

for Modfordringen kan dog, hvis Modparten

modsætter sig det, kun gives, forfaavidt Dom-

men ikke herved kommer t i l at lyde paa

noget høiere Beløb end 400 Kr. (§ 2 Litr. a,

jfr. § 3),

Imod Søgsmaal, der i Henhold t i l de

andre Bestemmelser i § 2 ere anlagte ved

Underretterne, kunne Modfordringer, naar

iøvrigt de almindelige Betingelser for deres

Fremsættelse ere tilstede (§ 101), gjøres gjæl-

dende, dog ikkun forsaavidt de efter Lovgiv-

ningens Regler kunde forfølges ved Under-

retterne, dersom de gjordes gjældende under en

selvstændig Sag.

Imod Søgsmaal, der svæve for Lands-

retterne, kunne Modfordringer fremføres uden

Hensyn t i l , at de, i og for sig betragtede,

vilde henhøre nnder Underretterne.

§ 5.

Naar Sagen ifølge den oprindelige Paa-

stand retteligen er begyndt ved Underretten,

forbliver den ved denne, uagtet Retten under

Processen maatte tillade at udvide eller forhøje

Paastanden (jfr. § 168). Ved flig Tilladelses

Meddelelse bliver der dog særligt at se hen

ti l, at Sagens Værdi ikke imod Modpartens

Protest i betydelig Grad foreges udover den

i § 2 Litr. a bestemte Grænse.

Er Underrettens Kompetence ikke begrundet

ved Sagens Værdi alene, men ved dens Be-

skaffenhed (jfr. § 2 Litr. b, c, d og e), kan en

Udvidelse af Paastanden ikke uden Modpartens

Samtykke foregaa saaledes, at Fordringer af

anden Beskaffenhed inddrages under Sagen



§ 6.

Henhører en Sag, hvorunder flere For-

dringer indtales, ifølge den samlede Paastand

under Landsretterne (§ 3), ophøre disse

ikke at være kompetente, fordi Fordringer eller

Spøgsmaal udstilles t i l færskilt Behandling

og Paakjendelse i Henhold ti l § 102, selv om

disse, for sig betragtede, vilde høre under Under-

retterne.

§ 7.

Er Sagens Værdi afgjørende for Kompe-

tencespørgsmaalet, maa den Part, som paastaar

dcn højere Værdi, føre Bevis derfor.

Iøvrigt paahviler det Sagsøgeren at op-

lyse, at Sagen hører under Underretterne.

§ 8.

Parterne knnne, naar de derom ere enige,

retsgyldigen lade enhver Sag behandle ved

Underretterne, selv om den ifølge de alminde-

lige Regler ikke henhører under disse.

§ 9.

Lyder Paastanden ikke paa Penge, maa

Værdien af dens Ejenstand i Tilfælde af Tvist

fastsættes ved Skjøn, medmindre Retten uden

dette kan afgjore Spørgsmaalet.

Indeholder Paastandcn flere Alternativer,

skal det af disse, som bestaar i rede Penge

eller dog uden særlig Skjønsforretning kan

ansættes hertil, være bestemmende, selv om det

er nævnt som det subsidiære,

§ 10.

Drejer Sagen sig om Rettigheden ti l

periodiske Ydelser eller Indtægter, bliver dens

Værdi at bestemme efter følgende Regler:

a) Ere aarlige Ydelser eller Indtægter er-

hvervede, betingede eller tilsagte for be-

standig, eller for flere end de ved Rettig-

hedens Stiftelse levende Personers Livstid,

eller for et bestemt Tidsrum, der ikke er

kortere end 25 Aar, bliver Værdien af

Rettigheden at sætte lig med det 25 dob-

belte af et Aars Beløb.

b) Ere aarlige Ydelser eller Indtægter er-

hvervede, betingede eller tilsagte for en

Enkelts eller flere ved Rettighedens St i f -



telse levende Personers Livstid eller iøv-
rigt paa ubestemt Tid, sættes Rettighedens
Værdi lig med det 5 dobbelte af et Aars
Beløb.

e) Kunne Ydelser eller Indtægter ikkun oppe-
bæres et bestemt Antal Gange, sættes
Rettighedens Værdi lig med en enkelt
Ydelses Beløb taget dette Antal Gange,
dog ingensinde over 25.
Ved Anvendelsen af de i Litr. a og b

indeholdte Forskrifter sees der alene hen t i l ,
hvad ydelserne eller Indtægterne tilsammen-
tægne udgjøre for et Aar,

Er Beløbet af aarlige Ydelser eller I n d -
tægter ikke lige stort de forskjellige Aar, tages
Gjennemsnitsbeløbet som Enhed.

§11.
I de i de tvende foregaaende Paragrafer

omhandlede Tilfælde er Rettens Afgjørelse,
forsaavidt den gaar ud paa at erklære sig
kompetent t i l at paakjende Sagen, ikke Gjen-
stand for Paaanke; nægter Retten at antage
Sagen, er dens Afgjørelse Gjenstand for Be-
sværing til højere Ret.

Kapitel I I .

Om Værnething.
§ 12.

Ifølge de i dette Kapitel indeholdte For-
skrifter i Forbindelse med §§ 399, 410, jfr.
§§ 4 1 1 , 417, 419, 4 2 1 , 567, 620 og 635
afgjøres det, ved hvilken af flere Retter i første
Instants af samme Art (Underretter eller
Landsretter) en Sag skal anlægges.

§ 13.
Retssager skulle anlægges ved Sagsøgtes

Hjemthing, medmindre Loven hjemler Und-
tagelse herfra.

s 14.
Hjemthinget er den Ret, i hvis Kreds Sag-

søgte boer. Dersom Sagsøgte har Bopæl i
flere forskjellige Retskredse, ansees han for at
have Hjemthing i dem alle.

Indlænding, som ikke har Bopæl noget-
steds i Riget, kan sagsøges ved Retten paa det
Sted, hvor han opholder sig ved Sagens
Anlæg, eller, dersom han ikke nogetsteds i R i -



get antræffes og heller ikke vides at have Bopæl

i Udlandet, ved Retten paa det Sted, hvor

han vides sidst at have opholdt sig.

§ 15.

Danske Gesandter ved fremmede Hoffer

saavelsom andre med Exterritorialitetsret for-

synede danske Embedsmænd, der ifølge deres

Embedsstilling have Bopæl i Udlandet, ansees

for at have Hjemthing i Kjøbenhavn, forsaavidt

de ikke vedligeholde Bopæl for sig eller Fa-

milie paa noget andet Sted i Riget. Det

Samme gjælder, indtil anderledes bestemmes

om danske Undersaatter, som ifølge traktat-

mæssige Bestemmelser ikke kunne sagsøges i

det Land, hvor de have Bopæl.

§ 16.

Stiftelser, Kommuner, Korporationer saa-

velsom Selskaber og Foreninger, være sig

med politiske eller sociale eller med rent

formueretlige Formaal, have, forsaavidt ikke

Andet retsgyldigen er fastsat i de for dem

gjældende Bestemmelser, Hjemthing i den

Retskreds, hvor deres Bestyrelse har sit Sæde.

Firmaer, Selskaber cg Foreninger, der ifølge

Lov 23de Januar 1862 § 2 Nr. 1 og

§ 6 Nr. 1 ere pligtige at opgive et Hjemsted,

have Hjemthing ved dette Steds Ret.

Retssager, der angaaende Forenings- eller

Selskabsanliggender rejses af Foreningen eller

Selskabet mod de enkelte Medlemmer eller

opstaa imellem visse indbyrdes, kunne anlægges

ved Korporationens, Foreningens eller Selskabets

Hjemthing.

s 17.

Sager imod Staten kunne anlægges ved

den Ret, i hvis Kreds den Embedsmand, som

paa Statens Vegne bliver at stævne, har sit

Embedskontor, eller hvor Middelpunktet for

hans Embedsvirksomhed er.

§ 18.

Naar Nogen for at udøve Handel, Fa-

briksvilksomhed, Befordring af Gods eller Per-

soner, Assurance eller anden Næringsvej holder

Etablissement eller fast Agentur, hvorfra Rets-

handler afsluttes umiddelbart med Trediemand,

kunne Retssager i Anledning af de fra Etablisse-



menlet eller Agenturen afsluttede Retshandler
anlægges mod ham ved den Ret, under hvil-
ken paagjældende Etablissement eller Agentur
har sit Sæde, selv om han ikke der har
Hjemthing,

§ 19.
Den, der ved Forvalter eller paa anden

Mande ved egne Folk lader drive en Kjøbstad-
eller Landejendom som selvstændig Bedrift, kan
i Sager hidrørende fra denne Vedrift sag-
søges paa det Sted, hvor Ejendommen er be-
liggende.

§ 20.
Personer, der som Tyende, Fabrikarbejdere,

Haandværkere, Lærlinge, Studerende, eller af
anden Grund for længere T id opholde sig
udenfor deres Hjem, kunne sagsøges paa dette
deres Opholdssted i Anledning af der paa-
dragne Forpligtelser.

Det Anførte skal ogsaa gjælde om Militær-
personer, der aftjene deres Værnepligt, Straf-
fanger og Varetægtsarrestanter, Sindssyge og
andre Personer, som have et ikke i deres egen
frie Beslutning grundet Ophold for længere
Tid udenfor deres Hjem.

§ 2 1 .
Sager angaaende Rettigheder over urør-

lige Ting — være sig Ejendomsret, Panteret,
Brugsrettigheder, Servitutrettigheder, Grund-
byrderettigheder eller andre — skulle anlægges
ved den Ret, under hvilken Ejendommen er
beliggende.

Søgsmaal, hvorved Fordringer, der ere
forbundne med Pant i fast Ejendom, eller
hvorved enkelte forfaldne Gjældsbyrdeydelser
indtales, kunne anlægges paa det Sted, hvor
den behæftede eller bebyrdede Ejendom er be-
liggende.

Ligger en fast Ejendom i ftere Retskredse,
ansees den med Hensyn til Spørgsmaalet om,
hvor de i denne Paragraf omhandlede Sager
skulle eller kunne anlægges, for at være belig-
gende i den Retskreds, hvorunder Ejendommens
Bygninger, navnlig Stuehuset, høre. Findes
saadanne ikke eller er Stuehuset beliggende i
flere Retskredse, kan Sagen efter Sagsøgerens
Valg anlægges i enhver af disse.



§ 22.

Søgsmaal som gaa ud paa at gjøre

Arverettigheder eller Fordringer paa Legater

eller Dødsgaver gjældende, eller som paa anden

Maade angaa Delingen af Dødsboer, saavel-

som Søgsmaal, hvorved Fordringer paa Arve-

laderen gjøres gjældende mod Arvingerne som

saadanne, kunne anlægges ved den Ret, som i

Dødsøjeblikket var den Afdødes Hjemthing.

§ 2 3 .

Søgsmaal t i l Tilbagebetaling af, hvad

Nogen som Arving eller Kreditor i et un-

der offentlig Skiftebehandling staaende Bo

ifølge foreløbigt Udlæg eller endelig Udlodning,

som senere i det Hele eller for en Del er fun-

det urigtig, har modtaget, kan anlægges ved

Retten paa det Sted, hvor Skiftet holdtes.

§ 24.

Den, der i Medfør af offentligt eller

privat Hverv har havt Andres Midler under

Forvaltning eller skal aflægge Regnskab for

dem, kan sagsøges for sin Forvaltning eller sit

Regnskab ved Retten paa det Sted, hvorfra

Forvaltningen er ført, eller hvor Regnskabet

skulde aflægges.

Sammesteds kunne ogsaa anlægges Sager,

som i Anledning af Forvaltningen eller Regn-

skabet rejses af den, der har ført samme, imod

den, for hvem han har ført den eller det.

§ 25.

Søgsmaal t i l Opfyldelse eller Ophævelse

af en Retshandel eller i Anledning af dens

Misligholdelse eller ikke behørige Opfyldelse

kunne anlægges ved Retten paa det Sted, hvor

Retshandlen ifølge Parternes udtrykkelige eller

stiltiende Vedtagelse, ifølge Lovenes Bestemmelser

eller løvrigt ifølge de foreliggende Omstændig-

heder skulde opfyldes.

Tilkommer der Sagsøgte et Valg mellem

flere bestemle Opfyldelsessteder, kan Sagen, saa-

længe Sagsøgte ikke maa ansees at have erklæ-

ret sig for et af dem, anlægges ved Retten paa

ethvert af disse Steder.

§ 26.

Sager, hvorved der ssges Erstatning eller

Oprejsning i Anledning af retsindige Skade-



tilføjelser eller andre Retskrænkelser, kunne

anlægges paa det Sted, hvor Skadetilføjelsen

eller Retskrænkelsen er foregaaet. Har den

retsstridige Skadetilføjelse eller Retskrænkelsen,

hvorover, der klages, været udøvet i ftere Rets-

kredse, kan Sagen anlægges i hvilkensomhelst

af disse.
§ 27.

Modfordringer, forsaavidt disse ifølge§ 101

kunne fremsættes, behandles ved den Ret, hvor

Hovedsagen er anhængiggjort, saafremt denne

ikke ifølge Modfordringens Beskaffenhed er ude-

lukket fra at kunne paakjende den, jfr. § 4.

§ 28.

Naar flere Sagvoldere skulle eller dog

kunne sagføges under Eet, og Sagen ikke ifølge

denne Lov har noget særligt Værnething, kan den

anlægges ved enhver Ret, som for nogen af

Sagvolderne er Hjemthing,

§ 29.

Den i § 594 1ste Stykke omhandlede

Arrestforfølgningssag kan anlægges ved Retten

paa det Sted, hvor Arresten er gjort,

eller, dersom den udstrækkes ti l Gjenstande, der

forefindes i flere Retskredse, hvor den er be-

gyndt, alt forsaavidt der ikke gives nogen anden

Ret i Riget, ved hvilken Sagen, bortset fra Ar-

resten, kunde anlægges.

§ 30.

Kan Sagen i Medhold af denne Lov an-

lægges ved flere forskjellige Retter, har Sag-

søgeren Valget, forsaavidt ikke Andet fremgaar

af Lovens Forskrifter.

§ 3 1 .

Naar Parterne vedtage det, kunne de ind-

bringe deres Sag for hvilken af samtlige lige-

artede Retter i første Instants de ville, uden

at Rettens Samtykke behøves. Saadan Enig-

hed imellem Parterne antages at finde Sted,

naar ikke den mødende Sagsøgtete paa behørig

Maade og i rette Tid under Sagen frem-

sætter Værnethingsindsigelse, jfr. §§ 173—176.

§ 3 2 .

Udlændinge kunne Sagsøges her i Riget,

forsaavidt nogen Ret ifølge de foranstaaende

Regler kan ansees som Værnething i Sagen,



Gives der ingen Ret i Riget, ved hvilken

Sagen imod Udlændingen herefter kan anlæg-

ges, skal det, forsaavidt ikke særlige traktatmæs-

sige Bestemmelser ere t i l Hinder derfor, være

Indlærndinge tilladt i Sager angaaende For-

mueretsforhold at sagsøge Udlændingen i den

Retskreds, hvor han opholder sig eller har

Gods.

Kapitel I I I .

Om de Tilfalde, hvor Rettens Personer som
inhabile skulle eller kunne udelukkes fra eller f r i -

tages for at handle i Sagen,

§ 33.

Ingen Dommer maa handle i en Sag,

naar han

1) selv er Part i Sagen eller af dens Ud-

fald kan have Skade eller Fordel, saa-

velsom naar det iøvrigt under Sagen

bliver nødvendigt at bedømme hans egen

tidligere Færd.

2) er beslægtet eller befvogret med nogen

af Parterne i op- eller nedstigende Linie

eller i Sidelinien saa nær som Søskende,

eller er en af Parternes Ægtefælle,

Værge, Kurator, Adoptiv- eller Pleje«

fader, Adoptiv- eller Plejesøn.

3) er beslægtet eller besvogret i op- eller

nedstigende Linie eller beslægtet i Side«

linien saa nær som Søskende med

nogen i Sagen optrædende Sagfører

eller anden Rettergangsfuldmægtig for

nogen af Parterne.

4) har aflagt Vidnesbyrd eller værer Syns-

eller Skjønsmand i Sagen eller handlet

i den som Sagfører eller iøvrigt som

Rettergangsfuldmægtig for nogen af

Parterne.

5) som Dommer har handlet i Sagen i

den underordnede Instants.

Ved Anvendelse af den under Nr. 1 givne

Regel bliver dog at iagttage, at den Omstæn-

dighed, at Dommeren, fordi flere Embeds-

virksomheder ere forenede i hans Person, tid-

ligere af den Grund har havt med Sagen

at gjøre, ikke i og for sig medfører Inhabi-

litet, naar der dog ikke efter de foreliggende

2
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Omstændigheder er Grund t i l at antage, at

han har nogen særegen Interesse i Sagens

Udfald.
§ 34.

I de i foregaaende Paragraf omhandlede

Tilfælde er Dommeren, hvis han er Enkelt-

dommer, pligtig efter Kjendelse, afsagt af ham

selv, at vige sit Sæde. Beklæder han Retten

i Forening med andre Dommere, er han plig-

tig at gjøre Retten Meddelelse om de Om-

stændigheder, som ifølge foregaaende Paragraf

formenes at medføre hans Inhabilitet, hvor-

efter Afgjørelse træffes af Retten, uden at han

selv er udelukket fra at deltage i Paakjendelsen

af Spørgsmaalet.

§ 35.

Parterne kunne ikke blot fordre, at en

Dommer skal vige sit Sæde i de i § 33

angivne Tilfælde, men enhver af dem kan

fremsætte Indsigelse mod, at en Dommer be-

klæder Retten, naar andre Omstændigheder

foreligge, som ere egnede t i l at vække Tvivl

om hans fuldstændige Upartiskhed. I T i l -

fælde af den sidstnævnte Beskaffenhed kan og-

saa Dommeren selv, naar han frygter for at

Parterne ej kunne have fuld Tillid t i ! ham,

vige sit Sæde, selv om ingen Indsigelse mod

ham fremsætles.

De Spørgsmaal, som maatte opstaa i

Henhold t i l nærværende Paragraf, afgjøres paa

den samme Maade, som i § 34 er bestemt

med Hensyn t i l de i § 33 omhandlede

Tilfælde.

§ 36.

Indsigelse mod, at en Dommer beklæder

Retten, maa fremsættes ved den mundtlige

Forhandlings Begyndelse, forinden andre For-

maliletsindsigelser eller i al Fald i Forbindelse

med dem. Senere Fremsættelse af den her-

omhandlede Indsigelse tillades ikkun, hvor det

skiønmes at have været umuligt for Parten at



fremkomme med den i rette T id , eller Par-

ten har været i ham utilregnelig Uvidenhed

om de Omstændigheder, som begrunde Ind -

sigelsen.

Dommeren er pligtig, hvor han af egen

Drift skal eller vil vige sit Sæde, at gjøre

dette, forinden den mundtlige Forhandling be-

gynder, medmindre den Omstændighed, som

bøgrunder hans Inhabilitet, er indtraadt

senere.

§ 37.

Spørgsmaal, om en Dommer af egen

Drift skal eller maa vige sit Sæde afgjøres,

uden at Parterne have Adgang ti l at ytre sig.

Indsigelse fra Parternes Side mod en

Dommers Habilitet behandles i processuel Hen-

seende som andre Formalitetsindsigelser.

§ 38.

Kjendelser, hvorved en Underretsdommer

erklærer at ville vige sit Sæde, eller hvorved

det paalægges eller tillades en Dommer i

en af flere Medlemmer bestaaende Ret at vige

sit Sæde, kunne ikke angribes ved noget

Retsmiddel. Imod Kendelser, hvorved I n d -

sigelser mod en Dommers Habilitet forkastes,

eller hvorved Dommerens egen Begjæriug om

at maatte vige sit Sæde afslaaes, kan der

sinde Besværing Sted fra Partens Side. Naar

det Strax. forlanges, kan i denne Anledning en

kort Udsættelse af Sagen tilstaaes.

§ 39.

Fra det Dieblik af, da Netskjendelsc for,

at en Dommer skal eller maa vige sit Eædc,

er afsagt, er denne Dommer kun berettiget t i l

at foretage saadanne Handlinger i Sagen

som ej kunne opsættes.

s 40.

De om Dommere givne Forskrifter findc

ogsaa Anvendelse paa Retsskrivere. Afgjsrclsen

af Habilitetsspørgsmaalct tilfalder den Ret,

ved hvilken Retsskriveren er ansat.
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Kapitel IV.

Om Forening af Søgsmaal under samme

Retssag.

§ 4 1 .

Flere Søgsmaal mellem de samme Parter

kunne forenes under een Retssag, uagtet de

hvile paa forskjellige faktiske og retlige Grunde

og ere af ulige Beskaffenhed, naar Retten er

competent med Hensyn t i l dem alle, og samme

Procesart er anvendelig paa dem (§ 3,

jfr § 6).

§ 42.

Flere Parter kunne sagsøge eller Sagsøges

i Forening under samme Retssag, dog ud-

fordres hertil, forsaavidt Søgsmaalene ikke

have fælles Oprindelse, eller særlig Lovforskrigt

hjemler deres Forening, at ingen af Parterne

gjør Indsigelse derimod.

§ 43.

Enhver, der tror sig i det Hele eller for

en Del berettiget t i l den Ting eller den

Rettighed, som er Gjenstand for en Rets-

trætte i første Instants imellem Andre, kan

under Iagttagelse af Reglerne i femte Afsnit

indtræde i den begyndte Sag og gjøre sin

Fordring gjældende ved et imod de oprindelige

Parter rettet Søgsmaal (Intervention),

Intervention kan ikke finde Sted, naar

den Ret, for hvilken Sagen svæver, ikke ved

Parternes Samtykke kunde gjøres kompetent

ti l at paakjende Interventionssøgsmaalet, der-

som det anlagdes særskilt.

§ 44.

Enhver, der har en retlig Interesse i, at

en Part vinder en for Retten svævende Sag,

kan indtræde i Sagen t i l denne Parts Under-

støttelse (Biintervention) og faae Adgang ti l

at ytre sig i Sagen i Overensstemmelse med

de nærmere Regler i femte Afsnit.



§ 45.

Sagsøgeren kan andrage paa at maatte

tilstærvne (adcitere) Trediemand for at faae Dom

over ham enten alternativt eller tilsammen med

Sagvolderen. Saadant Andragende kan dog

ikke tages t i l Følge, naar det maa tilregnes

Sagsøgeren som en Forsømmelse, at den paa-

gjøldende Trediemand ikke fra Begyndelsen af

er bleven inddraget under Søgsmaalet, lige

saa lidt som naar Trediemand skjønnes ikke

at være pligtig at svare for den Ret. Iøvrigt

blive de i femte Afsnit givne Regler at iagttage.

§ 46.

Ved Anvendelsen af de i dette Kapitel

indeholdte Regler forbeholdes der dog Retten

dm samme ved § 102 tillagte Myndighed.

Kapitel V.

Om Tagens Parter.

§ 47.

Hvo der er ret Sagsøger eller Sagvolder,

afgjøres efter Lovgivningens almindelige Regler.

§ 48,

Ligeledes afgjøres det efter Lovgivningens

almindelige Regler, om det ifølge Retsforholdets

Beskaffenhed er nødvendigt, at flere Personer

maa optræde som Procesfæller for at udgjøre

ret Sagsøger eller Sagvolder.

§ 49.

Hvor et nødvendigt Procesfællesskab mellem

flere Personer finder Sted, ansees, naar i et

Retsmøde en eller flere af disse udeblive,

medens en eller flere af dem give Møde,

den eller de, der møde, for at repræsentere de,

Udeblivende.

§ 5 0 .

Myndig t i l som Sagsøger at raade over

Retstrætter angaaende Fornmeietsforhold er



den, som ifølge den borgerlige Rets Regler

vilde kunne paa egen Haand eftergive det i Paa-,

standen indeholdte Retskrav. Myndig t i l som

Sagvolder at raade over Retssager angaaende

Formueretsforhold er den, som ifølge den bor-

gerlige Rets Regler paa egen Haand kunde

ved Overenskomst paatage sig det, hvorpaa

Paastanden gaar ud. I Sager, som ikke an-

gaa Formuerettigheder, er i Almindelighed den,

som er ret Sagsøger eller Sagvolder, ogsaa

raadig over Sagen, forsaavidt han er personlig

myndig.

Ved Anvendelsen af foranstaaende Regler

tages der dog kun Hensyn t i l Retssagens op-

rindelige Gjenstand, ikke ti l Rettergangsomkost-

ninger eller Rettergangsboder.

§ 5 1 .

Hvo der, naar en Part ikke er myndig t i l

at raade over Retssagen, skal optræde for eller

med ham eller hende, for at Retssagen gyldigen

kan udføres, afgjøres efter den borgerlige Rets

Regler.

§ 52.

Retten har i Reglen ikke paa Embeds

Vegne af egen Dr i f t at afkræve Parterne Be-

vis for, at de ere myndige t i l at raade over

Processen. Afvisning paa Grund af Sag-

søgerens eller Sagvolderens Mangel paa Myn-

dighed ti l at raade over Retssagen, finder der-

for ordentligvis kun Sted efter Paastand.

Parterne ere udelukkede fra at frem-

komme med Indsigelser angaaende manglende

Myndighed ti l at raade over Retssagen, naar

Forhandlingen af Sagens Realitet er begyndt,

jfr. § 176 sammenholdt med § 174.

§ 53.
Er der ifølge den Maade, hvorpaa Par«

terne i Processkrifterne betegnes, eller iøvrigt

ifølge de foreliggende Oplysninger Grund t i l

at antage, at Nogen af dem mangler Myn-

dighed ti l at raade over Retssagen, kan Retten

dog paa Embedsvegne afvise Sagen enten strar

eller naar Sagsøgeren ikke fremskaffer de for-

nødne Oplysninger om hans egen og Modpar-



tens Myndighed ti l at raade over Saaen, efter-

at dette af Retten er ham paalagt, jfr. § 175

sidste Stykke.

§ 54 .
Enhver kan baade som Sagsøger og

som Sagvolder gaa i Rette for sig selv.

Han kan baade udføre sin Sag under den

mundtlige Forhandling og affatte de fornødne

Processkrifter.

§ 55.

Dog kan den, som gjør en ham efter An-

givende tillransportcret Fordring gjældende, af-

vises af Retten ved en Beslutning, som ikke er

Gjenstand for Paaanke, naar Retten skjønner,

at Transporten i Virkeligheden kun er udfær-

diget for at sætte ham istand t i ! at udføre

Sagen for Cedenten.

§ 56.

Ved Domssagers Udforelse for Lands-

retterne kan Retten, naar de af Parten selv

affattede Processkrifter findes uforstaaelige, t i l -

bagevise disse og tilkjendegive Parten, at han

maa lade sin Sag udføre for sig af en Sag-

forer; ligeledes kan en Part, der selv udfører

sin Sag, afvises under de mundtlige Forhand-

linger og henvises t i l at lade en Sagfører

møde for sig, naar det viser sig, at han ikke

med den fornødne Klarhed og Rolighed kan

fremstille Sagen. Retten træffer i de anførte

Tilfælde de fornødne Bestemmelser med Hen-

syn t i l Sagens Udsættelse. Efterkommes oven-

omhandlede af Retten givne Paalæg, som ej ere

Gjenstand for Paaanke, ikke, ansees Parten som

den, der ikke har indgivet de paagjældende

Processkrifter, og som den, der udebliver under

paagjældende mundtlige Forhandling.

Kapitel VI .

Om Rettergangsfuldmægtige.

§ 57.

Den, der ikke i egen Person vil udføre sin

Retssag, er i Domesager pligtig at benytte



som Fuldmægtig en t i l Mede for paagjældende

Domstol berettiget Sagfører.

Ingen anden Fuldmægtig end en saadan

stedes t i l at give Mode for Parten under den

mundtlige Forhandling, eller t i l at affatte

Processkrifter for ham.

Retten har paa Embedsvegne at afvise

Personer, der ikke ere berettigede til for den at

give Møde for Andre, og at tilbagevise Pro-

cesskrifter, som ere underskrevne af saadanne.

§ 58.
Dog skal det være tilladt at benytte som

Fuldmægtig ved DomZsagers Udforelse Personer,

der ere beslægtede eller besvogrede med Parten

i den op- eller nedstigende Linie eller i Side-

linien saa nær som Søskendebørn, Partens

Ægtefælle, Værge, Kurator, Adoptiv- eller

Plejeforældre, Adoptiv- eller Plejebørn og

Personer, der staa i fast Tjeneste hos Parten.

Den, der foregiver at staa i et af de oven«

nævnte Forhold ti l Parten, maa være rede t i l

at fore Bevis herfor, naar det af Retten eller

Modparten forlanges; dog kan Retten undta-

gelsesvis tilstaa en passende Udsættelse hertil.

§ 59.

Under Skiftebehandlinger er det tilladt at

lade mode for sig ogsaa ved Andre end de i

de tvende foregaaende Paragrafer omhandlede

Personer, og det samme gjæloer under føged-

forretninger for dens Vedkommende, imod hvem

Retshandlingen er rettet.

§ 60.

Den, der ifølge de tvende foregaaende Pa-

ragrafer moder som Fuldmægtig for Parten,

maa være personlig myndig og uberygtet.

Naar i nævnte Tilfælde den Modende,

skjont ikke Sagfører, maa antages at søge

Næringsvej ved at udføre Retssager for Andre,

kan Retten afvise ham ved en Beslutning, der

ikke er Gjenstand for Paaanke.

§ 6 1 .

Det, der i § 56 er bestemt om Rettens

Myndighed ti l at tilbagevise Processkrifter, som
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ere affattede af Parten selv, eller t i l at udelukke

Parten selv fra den mundtlige Forhandling,

skal under lige Betingelser gjælde med Hensyn

til Rettergangsfuldmægtige, der ikke ere Sag-

forere.

§ 62.

Befuldmægtigelse t i l ved en Domstol at

udføre en Retssag giver Fuldmægtigen Ret t i l

at foretage alle ti l den Sags Udførelse

hørende Proceshandlinger, derunder indbefattet

at tage ti l Gjenmæle mod Modfordringer,

saavelsom imod Interventions- og Tilstæunings-

søgsmaal. Navnlig indeholder Befuldmæg-

tigelsen fornoden Bemyndigelse ti l at afgive

Tilstaaelser og Indrømmelser, fremsætte Benæg-

telser og Indsigelser, føre Beviser, forlange

Udsættelser, slutte Proceduren ved at indlade

Sagen eller søge den hævet, udeblive eller und-

lade at erklære sig m, m.

Det kommer ved Bedommelsen af Fuld-

mægtigens Bemyndigelse t i l at handle ikke i

Betragtning, om det af ham Foretagne i det

givne Tilfælde er et hensigtsmæssigt Skridt i

Sagen eller ikke.

§ 63.

Derimod indeholder Befuldmægtigelsen t i l

at udføre en Retssag for en Domstol ikke

Bemyndigelse t i l at, foretage Noget, der gaar

ud herover. Befuldmægtigelse t i l at udføre en

Domssag bemyndiger saaledes ikke ti l at paa-

anke Sagen for højere Ret, men derimod vel

ti l at andrage om ny Foretagelse af Sagen ved

samme Ret, ikke heller ti l at lade Dommen

erekvere, oppebære det Tildomte eller t i l at fore-

tage Arrest, Forbud eller andre Sikkerhedshand-

linger. Ej heller indeholder Befuldmægtigel-

sen ti l at udføre en Domssag nogen Bemyn-

digelse t i l at forlige eller voldgive Sagen.

§ 64.

Ved andre Retshandlinger end Domssager

blive Befuldmægtigelsens Virkninger at be-

stemme efter Retshandlingens Natur og Hensigt.

Befuldmægtigelse t i l at foretage Exekution



indeholder saaledes fornøden Bemyndigelse t i l

at modtage udlagt Gods, træffe Bestemmelser

om dets Bestyrelse og Forvaring, fremme

Tvangsauktionen, samtykke i Auktionskonditio-

nerne, oppebære Auktionsprovenuet paa Partens

Vegne m. m„ saavelsom ogsaa ti l at modtage

frivillig erlagt Betaling eller Fyldestgørelse af

det Krav, hvorfor der gjøres Exekution.

Befuldmægtigelse ti l at varetage en Parts

Tarv ved et Skifte indeholder Bemyndigelse

t i l at afgive alle t i l Skiftets Fremme fornødne

Erklæringer i Partens Sted, selv om de gaa

ud paa at opgive Rettigheder, saasom at

stemme for Tvangsakkord, indromme Henstand,

samtykke i Salg underhaanden m, m.

Befuldmægtigelse t i l at mode ved Arrest-

eller Forbudsforretninger indeholder fornøden

Bemyndigelse til at foretage alle de t i l For-

retningens Fremme fornødne Skridt, stille og

modtage Sikkerhed, lage fornøden Bestemmelse

angaaende Bevaringen og Sikringen af Gjen,

stande m, v.

Den der har Befuldmægtigelse til at ud-

føre nogen Retshandling af den i nærværende

Paragraf omhandlede Beskaffenbed, ansees selv-

følgelig ogsaa for tilstrækkelig bemyndiget ti l

at opretholde den og tage t i l Gjenmæle, naar

den for samme Ret søges ophævet eller foran-

dret.

Befuldmægtigelse t i l at give Møde for

den, mod hvem nogen Retshandling af den i

nærværende Paragraf omhandlede Art er rettet,

bemyndiger til at foretage alle Skridt sigtende

ti l at forhindre, at der tillægges Retshandlingen

Fremme, eller til at opnaa dens Ophævelse af

samme Ret,

§ 65.

Er den, der ifølge Befuldmægtigelse møder

for en Part under Retshandlinger af den i

foregaaende Paragraf omhandlede Art, ikke

Sagfører, ansees han dog ikke for bemyndiget

ti l at udføre de Tvistigheder, som maatte blive

behandlede og afgjørte under Forretningen,

medmindre han særlig er befuldmægtiget ogsaa

hertil.

§ 66.

Indskrænkninger i den Bemyndigelse, som



ifølge § 62, jfr. § 63, skal antages at være

indeholdt i Befuldmægtigelsen ti l at udføre en

Domssag, have i Forhold til Modparten ingen

Gyldighed.

Ved de i § 64 omhandlede Retshandlinger

kan Befuldmægtigelsen med Virkning overfor

.Modparten indskrænkes t i l enkelte Møder saa-

velsom ti l enkelte Retshandlinger.

§ 67.

Naar en Part t i l Sagens Udførelse sam-

tidig benytter flere Sagførere eller andre Proces-

fuldmægtige, agtes enhver især af dem for be-

myndiget t i l at foretage alle de processuelle

Handlinger, som ifølge Befuldmægtigelsens Na-

tur ansees for indbefattede i den. Afvigende

Bestemmelser af Parten ere uden Virkning i

Forhold til Modparten.

§ 68.

En Rettergangsfuldmægligs Handlinger

eller Undladelser ere, forfaavidt som de falde

indenfor Bemyndigelsens Grænser, ligesaa

bindende for Parten, som om de vare fore-

tagne af denne selv.

Dog kunne Tilstaaelser eller andre Erklæ-

ringer om det Faktiske i Sagen, som frem-

komme i de mundtlige Forhandlinger, tilbage-

kaldes eller berigtiges af Parten selv, naar

dette sker strax og umiddelbart, efterat Par-

tens Rettergangsfuldmægtig har talt.

§ 69.

Rettergangsfuldmægtigens Bemyndigelse ti l

at handle for en Part ophæves i Forhold t i l

Modparten ikke derved, at Parten er død, kom-

men under Konkurs eller har mistet sin Myn-

dighed ti l at raade over Sagen, ej heller der-

ved, at Parten er bleven myndig t i l selv at

raade over Processen, men kun ved en udtryk-

kelig Tilkjendegivelse om Befuldmægtigelsens

Ophør til Modparten eller dennes Rettergangs-

fuldmægtig.

§ 70.

Retten paaser paa Embedsvegne, at den,

der møder som Rettergangsfuldmægtig for en

Part, er befuldmægtiget hertil.

Dog afkræves der ikke paa Embedsvegne



Sagførere Bevis for, at de ere befuldmæg-

tigede for Parten, og naar deres Befuld-

mægtigelse benægtes af Modparten, kunne de

forlange Udsættelse for at tilvejebringe det for-

nødne Bevis.

Andre Rettergangsfuldmægtige end Sag-

førere maa være i Stand t i l strax for Retten

og Modparten at fore Beuis for Befuldmæg-

tigelsen, da de ellers afvises.

§ 7 1 .

Som tilstrækkeligt Bevis for Befuldmæg-

tigelse t i l at møde i Rettergang, ansees en af

vedkommende Part t i l Retsprotokollen afgiven

Erklæring.

Naar skriftlig Fuldmagt benyttes, maa

Partens Underskrift paa den i Landsretssager

i det Mindste være attesteret af tvende Vitter-

lighedsvidner.

§ 72.
Naar en iøvrigt t i l at møde for en Part

berettiget Person erklærer at ville varetage

Partens Sag og forpligte sig t i l at tilveje-

bringe dennes Billigelse, og ingen Anden giver

Møde for Parten, kan han af Retten stedes

hertil enten mod eller uden Sikkerhedsstillelse,

Den Paagjældende har da inden næste Rets-

møde eller dog inden en anden af Retten be-

stemt Frist at tilvejebringe Partens Godkjen-

delse af hans Handlinger; i modsat Fald af-

vises han og har at tilvare Modparten de

ved Retsmøderne foranledigede Omkostninger

saavelsom muligt Tab ved Sagens Forhaling.

§ 73.

Naar en Rettergangsfuldmægtig afvises

enten paa Embedsvegne eller efter Paastand,

ansees paagjældende Part for udebleven fra det

Retsmøde, hvori Afvisningen finder Sted,

medmindre Retten i Henhold til Lovens Be-

stemmelser udsætter Sagen, i hvilket Tilfælde

Udeblivelse først antages at finde Sted, naar

der ikke sker behørigt Møde for Parten i det

Retsmode, t i l hvilket Sagen er udsat.



§ 74.

Om end en Part iøvrigt lader sin sag

udføre ved en Rettergangsfnldmægtig, er han

dog ikke udelukket fra selv at ytre sig under

den mundtlige Forhandling, umiddelbart efter

at hans Rettergangsfuldmægtig har talt.

§ 75.

Forholdet imellem Parten selv og hans

Sagfører eller anden Rettergangsfuldmægtig,

saasom med Hensyn t i l Krav paa Godtgjørelse

for Udlæg og Betaling for Arbejde, med Hen-

syn ti l Berettigelsen t i l at tilbagekalde Fuld-

magten eller t i l at frasige sig den m. v., be-

demmes efter den hidtil gjældende Ret.

Kapitel VII .

Om Retsmøder og Retsbøger.

§ 76.

Alle Retsmøder ere offentlige; dog kan

Retten ifølge Andragende fra nogen af Par-

terne eller paa Embedsvegne bestemme, at

Dørene skulle lukkes og Tilhørerne fjernes,

naar Sagens offentlige Forhandling kunde vække

Forargelse eller medføre en Forstyrrelse af den

offentlige Orden; i saadanne Tilfælde kan

enhver af Parterne fordre, at der tilstedes tre

af ham opgivne Personer Adgang, ligesom

Rettens Formand kan tillade enkelte Andre at

overvære Forhandlingerne. Domme afsiges al-

tid i offentligt Møde.

§ 77.

Rettens Bestemmelse, at Dørene skulle

lukkes, sker ved upaaankelig Kjendelse, efterat

Parterne have havt Lejlighed ti l at udtale sig.

Kjendeljen afsiges offentligt.

Bestemmelse om, at Dørene skulle lukkes,

kan træffes saavel ved Forhandlingens Be-

gyndelse som i Løbet af denne; den kan strax

eller senere indskrænkes ti l en Del af For-

handlingerne.



§ 78.
Retsmøder afholdes ikke om Søn- og

Helligdage, undtagen i paatrængende Tilfælde

og selv da ikke i Tiden fra K l . 9 Formiddag

t i l 4 Eftermiddag.

Rettens Formand afgjør uden Paaanke,

om Tilfældet er paatrængende..

§ 79.

Af Retsskriveren føres en Tagliste, paa

hvilken Sagerne optages i den Orden, hvori

de indkomme.

For hver enkelt Retsdag affattes as Ret-

tens Formand med Nedskriverens Bistand en

Retsliste, paa hvilken optages de Sager, som

i Henhold t i l stedfundne Berammelfer eller

Udsættelser skulle komme for.

Retslisten indføres strar i en Protokol, i

hvilken samtlige Retslister efterhaanden famles,

og den bekjendtgjøres ved Opslag i Retslokalet

mindst 3 Dage forud for Retsdagen, Naar

dertil er Anledning (jfr. nedenfor og § 172),

kan der dog indtil Aftenen forinden denne

gjøres Forandring i eller Tillæg t i l Retslisten.

Rettens Formand afgjør, i hvilken Orden

de Sager, der ere ansatte t i l Forhandling paa

samme Retsdag, skulle foretages. Sager, som

ikke naa at komme t i l Forhandling, overgaa

uden videre paa Retslisten for næste Retsdag,

medmindre Formanden bestemmer anderledes.

Rettens Formand er bemyndiget t i l at

udslette en Sag af Retslisten og overføre den

paa Retsliften for en af de paafølgende Rets-

dage, dog at Udfættelsen ikke overskrider en Uge,

naar der er Grund t i l at antage, at Sagen

enten af Hensyn t i l Rettens Forretninger,

Dommerpersonalet eller andre Aarsager, saasom

Forhindringer for Sagførere, Parter, Vidner,

Synsmænd eller desl., ikke vi l kunne forhandles

paa den oprindelig fastsatte Tid. Oplysninger

i denne Henseende kunne bande mundtligt og

skriftligt meddeles Rettens Formand, saavel

under Retsmøder som udenfor disse.

Naar en Sag ifølge denne Paragraf over-

føres paa Retslisten for en følgende Rets-

dag, lader Rettens Formand, for at forebygge

forgjæves Møder, alle Vedkommende saa hur-

tigt som muligt underrette derom.
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§ 80.

Naar Hensyn til Retspersonalet eller Ret-

tens øvrige Forretninger kræver det, kan For-

manden afbryde begyndte Retsmøder eller af-

sige eller udfætte berammede Retsmøder, hvorom

da Underretning snarest muligt bliver at give

alle Vedkommende.

Naar et Retsmøde ophører t i l fastsat

Klokkestet eller ifølge Rettens Bestemmelse, fort-

sættes afbrudte Forhandlinger i det næste paa-

følgende Retsmøde, medmindre Rettens For-

mand bestemmer anderledes. Afsiges eller ud-

sættes et berammet Retsmøde, overgaa Sa-

gerne til det næste Retsmøde, der holdes, med-

mindre særlig Bestemmelse træffes om en anden

Tid til deres Foretagelse.

§ 8 1 .

Rettens Formand vaager over, at Forhand-

lingerne foregaa med den tilbørlige Orden og

Værdighed. Han er t i l den Ende berettiget

til at afbryde og tilrettevise Parterne, Vidnerne

eller Andre, naar de tillade sig upassende Ud-

ladelfer eller utilbørlige personlige Angreb, eller

naar de gaa udenfor Sagen i deres Bevis«

førelse, Udvikling eller Beretning.

Personer, der ved støjende eller anden

utilbørlig Adfærd forstyrre Forhandlingerne eller

tilsidesætte den Agtelse, som skyldes Retten,

kunne udvises af Retslokalet. Bliver det i Hen-

hold hertil nødvendigt at fjerne nogen af Par-

terne, kan Retten enten udsætte Sagen eller ef-

ter Modpartens Andragende bestemme, at den

bortviste Part skal ansees som udebleven.

For Fornærmelser mod Retten eller nogen

af de i samme Mødende, Ulydighed imod

Formandens Paamindelser og Befalinger eller

Uordener af mere strafværdig Natur end de

ouenanførte, kan Retten ved en Kjendelse, der

afsiges strax, paalægge Straf af Bøder indtil

40 Kr. eller simpelt Fængsel indtil 8 Dage.

Saadan Kjendelse er upaaankelig, og Retten

kan, hvor den lyder pua Fængselsstraf, be»

stemme, at den øjeblikkelig skal fuldbyrdes.

De Ordensstraffe, fom paalægges i Hen-

hold til denne Paragraf, medføre ingen Ind-

skrænkning i Adgangen t i l at drage den Skyl-

vige til Ansvar efter Straffelovens almindelige



Bestemmelser, hvor disse iøvrigt ere anvende-

lige.

Politiet er forpligtet t i l uvægerlig og øje-

blikkelig at yde Retten Bistand t i l Udførelsen

af denne Paragrafs Forskrifter.

§ 82.

De Forretninger, som ifølge denne Lov

paahvile Formanden i Kollegialretterne, udføres

ved de Retter, som beklædes af en Enkeltdommer,

af denne.

§ 83.

Angaaende alle Retshandlinger optages Be-

retning i Retsbogen.

I Retsbogen indføres først Angivelse af:

1) Tiden og Stedet for Retsmødet.

2) De Personers Navne, der have fungeret

som Dommere og som Protokolførere.

3) Sagens Nummer og Parternes Navne

(Nubrurn af Sagen.)

4) De, der have givet Mode i Sagen som

Parter eller paa disses Vegne.

§ 84.

Retsbogen skal indeholde en kort Frem-

stilling af Forhandlingernes Gang i Alminde-

lighed.

Parternes Udviklinger og Vidners og Syns-

mænds Forklaringer optages ved Landsretterne

ikke i Retsbogen, men Protokolføreren har

i en særskilt Bog t i l Brug for Retten og ef-

ter Formandens nærmere Anvisning at optegne

det Væsentlige af Vidnernes og Syns-

mændenes Forklaringer, uden at dog nogen

Oplæsning for eller Vedtagelse af de Paagjæl-

dende finder Sted.

Naar Vidners, Synsmænds eller Parters

Forklaringer afgives for en anden Ret end

den, for hvilken Hovedforhandlingen foregaar

(§§ 96, 181, 203 og 232), blive de i deres

Helhed at indføre i Retsbogen samt at oplæse

t i l Vedtagelse af de Paagjældende, jfr § 224 .

Ved Underretterne bliver det Væsentlige

af Parternes Erklæringer over Sagens Sam-

menhæng og af Vidners og Synsmænds For-

klaringer at protokollere og derefter at oplæse



t i l Vedtagelse, dog kun forsaavidt Sagens

Gjenstand har en Værdi af ouer 40 Kr.

§ 85.

Fuldstændigt optages i Retsbogen:

Rettens Domme, Kjendelser og øvrige Be-

slutninger;

Parternes Paastande for Underretterne,

samt for Landsretterne Indsigelser og Paa»

stande vedrørende Sagens Formalitet efter

§ 175;

Nye Paastande og faktiske Anbringender,

faavelsom Forandringer i, Tillæg til eller Op-

givelser af tidligere fremsatte Paastande, Be-

nægtelser, Indsigelser eller faktiske Anbringender,

forsaavidt herom efter §168, jfr. § 169, kan

blive Spørgsmaal udenfor de skriftlige Sags-

fremstillinger og Tillæg t i l samme;

De i § 194 omhandlede Indsigelser og

Forlangender.

I Retsbogen gjøres fremdeles Bemærk-

ning om Overleveielsen eller Fremlæggelsen af

alle skriftlige Fremstillinger, Dokumenter, Breve,

Forkyndelser, Meddelelser og andre Aktstykker,

som derhos blive at forsyne med Fremlæggel-

sespaategning.

§ 86.

Klageskriftet, Parternes øvrige Skrifter og

Sagsfremstillinger forblive i Rettens Arkiv.

Dokumenter og Aktstykker, der benyttes som

Bevis, tilbageleveres Parterne, naar Sagen er

paadømt, imod at disse t i l Retten indlevere

bekræftede Gjenparter. Dog fordres ikke Gjen-

part af Dokumenter, der kun ere Udskrifter af

Embedsprotokoller, eller af Haudelsbøger, Regn-

skabsbøger eller andre saadanne Dokumenter,

som ere af særdeles betydeligt Omfang.

§ 87.

Retsbogen underskrives af den, der har

fungeret som Formand, og af Protokolforerm.

§ 8 8 .

Retsskriveren har at samle de enhver Sag

vedkommende Dokumenter og bevare dem eller

de Gjenparter, som ifølge § 86 afgives i

Stedet for Originaler, der tilbageleveres.

4



Iøvrigt bestemmes det nærmere ved An-

ordning for enhver enkelt Ret, hvilke Bøger

der skulle føres ved den, samt hvorledes- de

skulle indrettes.

§ 89.

Parterne faavelfom enhver Anden, som

deri har retlig Interesse, kan hos Retsskriveren

forlange Udskrift af Retsbøgerne samt af de

øvrige ved Retten beroende og til Sagen hø-

rende Dokumenter, imod herfor at erlægge

sportelmæssig Betaling.

Dersom Reteskriveren nægter at meddele

en forlangt Udskrift, kan den, som har begjært

en saadan, skriftlig fremsætte behørig begrundet

Anke, der afleveres t i l Retsskriveren, som ind-

sender denne med sin Erklæring t i l Retten,

som derefter ved Kjendelse afgjør Spørgsmaa-

let. Mod denne Kjendelse kan der iværksættes

Besværing efter de almindelige Regler herom.

Kapitel V I I I ,

Om Procesmaadenl i Almindelighed.

§ 90.

Samtlige t i l Processens (derunder Bevi-

sets) Førelse fornødne Skridt iværksættes af

Parterne. En Indgriben af Retten finder

kun Sted, faavidt Loven hjemler det.

§ 9 1 .

Retssager forhandles mundtligt. Skrift

anvendes kun, forsaavidt Loven hjemler det.

Ved den mundtlige Forhandling benyttes

frit Foredrag; Oplæsning af skrevne Bevis-

dokumenter, Fremstillinger eller Udviklinger t i l -

stedes alene, hvor Loven hjemler saadant, Og-

saa Beviser fremstilles, saavidt muligt, i frit

mundtligt Foredrag; dog tillades Oplæsning,

hvor det kommer an paa ordret Gjengivelse.

Naar Oplæsning skal finde Sted, fore-

gaar den enten ved Parten selv eller ved Pro-

tokolføreren efter Formandens Bestemmelse.



§ 9 2 .

Retssproget er dansk. Ingen skriftlig eller

mundtlig Henvendelse fra Parterne ti l hin-

anden eller til Retten maa ske i noget andet

Sprog. Afhørelse af Personer, der ikke ere

det danske Sprøg mægtige, foregaar ved Hjælp

af en edsvoren Tolk; dog kan ved Underret-

terne Tilkaldelse af Tolk undlades, naar Par-

terne ikke gjøre Fordring herpaa, og Retten

tiltror sig fornødent Kjenstab ti l det fremmede

Sprog.

Dokumenter, der ere affattede i fremmede

Sprog, maa ledsages af en Oversættelse, der

skal være autoriseret af en offenlig ansat

Translateur, medmindre Parterne anerkjende

dens Rigtighed.

Forhandling med og Afhørelse af Døve,

Stumme og Døvstumme foregaar enten ved

Hjælp af Personer, der ere kyndige i Tegn-

sproget, og som forud tages i Ed, eller ved

skriftlige Spørgsmaal og Svar.

§ 93.

Rettens Formand leder de mundtlige For-

handlinger. Han giver Parterne Ordet i den

Orden, .hvori disse have at ytre sig, og han

slutter Forhandlingerne, naar Han anser det

foreliggende Æmne for tilstrækkeligen drøftet.

Ordet kan fratages den Part, som ikke vil

rette sig efter Formandens Ledelse, og han

maa da bære det Tab, som kan følge heraf.

§ 94.

Enhver af Parterne er pligtig bestemt og

utvetydigt at angive de Kjendsgjerninger, paa

hvilke han støtter sine Paastande, saavelsom

bestemt og utvetydigt at erklære sig over de

af Modparten anførte Kjendsgjerninger.

Om en ikke særskilt og udtrykkeligt benæg-

tet Kjendsgjerning skal ansees for indrømmet

eller bestridt, afgjør Retten efter et Skjøn over

Forhandlingerne i det Hele.

§ 95.

Retten skal ved hensigtsmæssige Spørgs-

maal t i l Parterne søge at fjerne Uklarhed,

Tvetydighed eller Ufuldstændighed i Frem-

stillingen af Sagen og i andre afgivne Er-

klæringer og Oplysninger.



Det er endvidere Retten tilladt at stille

Spørgsmaa! t i l Parterne, forsaavidt dette er

fornødent, for at deres Fremstilling af Sagen

fuldstændig kan forstaaes, eller de fornødne

Bestemmelser om Processens Gang, derunder

Bevisets Førelse, kunne træffes.

Saavel Rettens Formand som dens enkelte

Medlemmer kunne stille Spørgsmaal,

§ 9 6 .

Retten kan efter Modpartens Paastand

indkalde en Part t i l personligt Møde for at

besvare Spørgsmaal sigtende t i l Sagens Op-

lysning.

Er Parten syg eller paa anden Maade

forhindret i at møde, eller vilde hans Frem-

stilling for den Ret, hvor Sagen forhandles,

medføre uforholdsmæssige Omkostninger eller

anden Ulempe, kan Retten, forfaavidt Parten

befinder sig indenfor Landets Grænser, be-

stemme, at ban skal afhøres ved Underretten

paa det Sted, hvor ban opbolder sig, over

bestemt opgivne Spørgsmaal, der ikke i For-

vejen maa meddeles ham; disse affattes skrift-

ligt af Retten eller af Modparten under Ret-

tens Tilsyn og tilstilles derefter vedkommende

Underret. Modparten er berettiget t i l at give

Møde ved Afhøringen, om hvis Foretagelse

han derfor skal underrettes, og fremsætte yder-

ligere Spørgsmaal.

Enhver Part kan frivilligt fremstille sig

under Bevissorhandlingen og begjære personlig

at afgive sin Forklaring. Dette tilstedes ham

i Almindelighed, medmindre Retten anser det

for at være uden Nytte i Henseende til Sagens

Oplysning. Den Part, der fremstiller sig for

at afgive Forklaring, er pligtig at besvare de

yderligere Spørgsmaal, som Modparten eller

Retten maatte gjøre ham.

§ 97.

Naar en Part, der er tilsagt til personligt

Møde, uden oplyst lovligt Forfald udebliver,

eller naar der ikke svares paa de ifølge de

tvende foregaaende Paragrafer stillede Spørgs-

maal eller Svaret ikke har tilstrækkelig Be-

stemthed, kan Retten fortolke Udeblivelsen, Tavs-

heden eller Ubestemtheden paa den for Mod-



parten gunstigste Maade og navnlig henholde

sig til dennes Forklaring.

§ 98.

Retten kan paalægge en Part at fremlægge

Situationskort, Stamtavler, Grundrids, Teg-

ninger og andre lignende Anskueligheden be-

fordrende Midler t i l Faktums Forstaaelse, naar

Sagen ikke uden dette kan paadømmes med

tilstrækkelig Sikkerhed.

Vægrer Sagsøgeren sig herved, kan Sagen

afvises; er det Indstævnte, behandles han efter

Reglerne i § 97.

§ 99.

Antager Retten, at der er Omstændigheder

tilstede, som kunne medføre Afvisning paa

Embedsvegne, kan den standse Forhandlingerne

og opfordrer da Parterne t i l at erklære sig

over Afvisningsspørgsmaalet.

Naar Afvisningsdom ikke afsiges, fort-

sættes derefter Forhandlingerne.

§ 100.
Ved Klageskriftets Meddelelse ti l Mod-

parten ansees Sagen for anhængiggjort, lige-

som en Modfordring er at anse som anhængig-

gjort ved Meddelelsen af det Tilfvarsskrift

hvori den fremsættes, forsaavidt der paastaaes

selvstændig Dom for samme.

Indt i l Sagsøgeren mundtlig har nedlagt

sin Paastand og har fremlagt sin Sagsfrem-

stilling i Retten, forsaavidt en saadan er

nedvendig, staar det ham frit for at hæve

Sagen, imod t i l den Sagsøgte at udrede

Erstatning for Ulejlighed, Udgifter og Tids-

spilde, dog at Sagsøgeren ikke derved kan

forhindre, at der gives den Sagsøgte Dom for

Modfordringer. Efter det anførte Tidspunkt kan

Sagsøgeren derimod ikke ensidig hæve Sagen.

§ 101.

Ved Sagens Anhængiggjørelse begrundes

Ret for Modparten t i l at fremsætte Mod-

fordringer, forsaavidt som disse enten have fæl-

les Oprindelse med Hovedfordrnigen eller dog

i Mangel heraf ere udjævnelige (komputable)



med den. Der kan givrs selvstændig Dom for

Modfordringen.

Under Proceduren behandles Modfordrin-

gen aldeles fom en Bestanddel af Ind -

stævntes Forsvar. Den fremsættes og for-

handles i Forbindelse med hans Indsigelser

paa samme Maade som disse. Dog kan

Retten udøve den samme ved § 102 tillagte

Myndighed ogsaa med Hensyn t i l Modfor-

dringer.

§ 102,

Retten kan bestemme, at flere for den

svævende Retssager imellem de samme Parter

skulle forhandles i Forbindelse med hverandre.

Samme Myndighed har Retten ogsaa med

Hensyn t i l Retssager imellem forskjellige Par-

ter, naar Søgsmaalenes Forening ikke vilde stride

imod § 42.

Ere flere Søgsmaal forenede under een

Retssag, kan Retten anordne, at en Adskillelse

skal finde Sted, og at et eller flere af Søgs-

maalene forhandles og paadømmes særskilt.

Frembyder Sagen flere Stridspunkter, kan

Retten bestemme, at Forhandlingerne foreløbigt

skulle indskænke sig t i l et eller nogle af

disse; enkelte Søgsmaalsgrunde eller enkelte

Indsigelser kunne som en Følge heraf gjøres

t i l Gjenstand for særskilt Procedure.

§ 103.

Er et Retsforhold, hvis Fastsættelse vil

faae Indflydelse paa Sagens Udfald, Gjenstand

for en ved samme eller en anden Ret svævende

Retstrætte, eller er det indbragt t i l Afgjørelse

ved administrativ Myndighed, kan Retten

enten efter Paastand eller paa Embeds Vegne

bestemme, at Sagens Forhandling i det Hele

eller tildels skal udsættes, indtil hin Retstrætte

er paadømt eller den administrative Afgjørelse

er truffen.

§ 104.

Opstaar der under en Sag Mistanke om

en begaaet strafbar Handling, eller der alle-

rede er begyndt en Forunderføgelse mod en

af Sagens Parter, kan Retten udsætte For-

handlingen, indtil Straffesagen har fundet sin

Afgjørelse.



§ 105.

Ved Udøvelse af den i §§ 102 — 104

hjemlede Myndighed har Retten at virke hen

til, at den størst mulige Orden, Klarhed og

Simpelhed i Forhandlingerne opnaaes.

§ 106.

De i §§ 98 ,99,102,103 og 104 omhand-

lede Bestemmelser kunne træffes paa ethvert Trin

af Forhandlingerne, ligesom de kunne tilbage-

kaldes, naar Retten anser dette for hensigts-

mæssigt.

Retten anordner det Fornødne med Hen-

syn ti l Udsættelse af Sagen, naar den be-

nytter sin i §5 98, 99, 102, 103 eller 104

omhandlede Myndighed.

§ 107.

De i §§ 98, 99, 102, 103 eller 104

indeholdte procesledende Bestcmmelser ere ikke

Gjenstand for Retsmidlers Anvendelse,

Kapitel IX.

Om Forkyndelser og andre processuelle Meddelelser.

§ 108.

Forkyndelser og andre processuelle Med-

delelser skulle, forsaavidt ikke Loven eller Par-

ternes Overenskomst medfører Undtagelse, fore-

gaa ved en stævningsmand. Denne har

ved Forretningens Udførelse som Vidne at t i l -

tage en anden Stævningsmand eller, saafremt

Tiden ej tillader at faae en saadan tilkaldt

(§ 109 næstsidste Stykke), en god Mund.

Enhver beskikket Stævningsmand kan med

Fuld Retsvirkning iværksætte Forkyndelser og

Meddelelser under Iagttagelse af de i Loven

givne Forskrifter. Gyldigheden af det Fore-

tagne fvækkes ikke derved, at Stævningsmanden

har handlet udenfor den Retskreds, i hvilken

han er anfat.

§ 109.

Det, der skal forkyndes eller meddeles,

maa foreligge i skriftlig Udfærdigelse.

Parten kan begjære Foretagelsen af For-

kyndelser og Meddelelser enten umiddelbart hos



en Stævningsmand eller, forsaavidt Forkyndel-

sen skal ske paa et andet Sted end det, hvor

Parten opholder sig, igjennem vedkommende

Underdommer, som imod Forudbetaling af alle

dertil medgaaende Udgifter er pligtig at besørge

Begjæringen videre t i l en Stævningsmand.

De for en Retskreds beskikkede Stævnings-

mænd ere pligtige at besørge alle Forkyndelser

og Meddelelser indenfor Retskredsens Grænser.

Dog maa en Stævningsmand ikke paatage sig

Forretningen eller deltage i samme, naar nogen

af Parterne er hans Ægtefælle eller er ham

beslægtet eller besvogret i den lige op- eller

nedstigende Linie eller i første Sidelinie, eller

han selv er Part i Sagen eller af dens Udfald

kan have Skade eller Fordel.

Begjæringer om Forkyndelser og Medde-

lelser skulle efterkommes snarest muligt og i

Byerne senest inden 24 Timer og paa Landet

senest inden 48 Timer efter Modtagelsen.

Vedkommende Part kan forlange, at Stæv-

ningsmanden skal undertegne en ham forelagt

skriftlig Tilstaaelse for, at han ti l den angivne

Tid har modtaget Begjæringen.

§ 110.

Ved Anordning gives der en Instrur samt

de fornødne Disciplinarbestemmelser for Stæv-

ningsmænd.

§ 111.

Om Forkyndelsers eller Meddelelsers Iværk-

sættelse gjælde følgende Regler:

a) Dersom Vedkommende har Bopæl inden-

for Kongerigets Grænser, kan Forkyndelsen

eller Meddelelsen gyldigen ske der; er han t i l -

stede, for ham selv personlig; men angives

han at være fraværende — i hvilket Tilfælde

det i Paategningen bor opgives, om Fraværelsen

er begrundet i Bortrejse, og i saa Fald tillige,

hvor han antages at opholde sig — , da

for hans Ægtefælle, Børn over 18 Nar, Tjeneste-

folk eller andre t i l Husstanden hørende voxne

Personer, som ere der tilstede; ere saadanne

ikke at antræffe, for hans Husvært, Principal,

Husbonde, Læremester eller Arbejdsherre, for-

saavidt som denne der træffes tilstede.

Har den Paagjældende ikke Bopæl in-

denfor Kongerigets Grænser, kan Forkyndel-

sen eller Meddelelsen ske paa hans midlertidige



Opholdssted i Riget; Træeffes han der tilstede,

for ham selv personlig, men i modsat Tilfælde

for dem, hos hvem han er t i l Hufe.

b) Forkyndelse eller Meddelelse t i l Ved-

kommende personlig er altid gyldig, selv om

ban antræffes udenfor fin Bopæl eller sit Op-

holdssted; dog maa Forkyndelsen eller Med'

delelsen ikke ske i Kirken eller paa andet Sted,

medens Gudstjenesten eller kirkelige Handlinger

der foregaa.

§ 112.

Den Stævningsmand, af hvem Forret-

ningen udføres, skal bestræbe sig for at iværk-

scctle Forkyndelsen paa en af de i foregaaende

Paragraf angivne Maader, og han har t i ! den

Hensigt ikke blot at handle efter det, fom af

den forkyndende Part opgives ham, men han

bor selv efter bedste Evne søge alle fornødne

Underretninger.

Har han ikke kunnet iværksætte Forkyndelsen

eller Meddelelsen paa nogen af de i foregaaende

Paragraf angivne Maater, skal han i Forbindelse

med den anden Stævningsmand paategne Udfær-

digelsen (K 88) Attest herom og strax over-

levere den t i l Politiet, der skal ssgc snarest

muligt at iværksætte Forkyndelsen eller Med-

delelsen. Lykkes dette ikke, fordi Paagjæl-

dende ikke befindes at have Bolig eller Op-

holdSsted i Retskredsen og ej heller personlig

antræffes der, har Politiet at tilbagegive Ud-

færdigelsen t i l Parten med Paategning om det

Stedfundne samt om, hvad der er Politiet

tekjendt augaaende Paagjældendes Bolig eller

Opholdssted.
Gaar Politieis Opgivelse ud paa, at

Paagjældende har Bopæl eller Opholdssted

andetsteds i Riget, bliver Forkyndelsen at

iuæi-ksætte der i Overensstemmelse med de

foranstaaende Regler. Ser Politiet sig ikke

istand t i l at opgive Paagjældendes Bopæl

eller Opholdssted inden Riget, og kan det

heller ikke opgives, om og hvor Paagjcrldende

har Bopæl i Udlandet, er Parten berettiget t i l

at lade Forkyndelsen eller Meddelelsen ske ved

3 Gange gjentaget Indrykkelse i den almin-

delige Tidende, som ved Kgl. Anordning be-

stemmes t i l retsligeBekjendtgjørelser, hvorhos dog

bliver at iagttage, at dersom det af Parten

vides eller af Politiet er opgivet, hvor Paa-

Mldende for Tiden opholder sig i Udlandet,

5



skal Udfærdigelsen Ullige tilstilles ham pr. Post

i betalt Brev, der skal anbefales.

s 113.

Har det været Parten bekjendt, at Paa-

gjcrldende har Bopæl i Udlandet, eller inde-

holder Politiets Paategning Angivelser, .gaaende

ud herpaa, skal Forkyndelsen eller Meddelelsen,

uanset Bestemmelserne i forcgaaende Paragrafs

Slutning, altid foretages paa den ved Stedets

Love hjemlede Maade, Parten kan fordre, at

Retten skal udstede de i saa Henseende for-

nodne Begæringer ti l paagjældende fremmede

Myndigheder. Skulde disse vægre sig ved at

iværksætte Forkyndelsen eller Meddelelsen, er

Parten berettiget t i l at gaa frem paa den i

Slutningen af foregaaende Paragraf angivne

Maade.

§ 114.

Parterne kunne vedtage, at et opgivet Sted

skal agtes for Bopæl, og dette bliver da, for-

saavidt dcr forefindes Personer, som enten

ifølge § 111 ere pligtige at modtage For-

kyndelsen eller erklære sig for befuldmægtigede

hertil, ved Anvendelsen af de foregaaende Negler

at behandle fom den virkelige Bopæl.

s 115.

Den t i ! Forkyndelsens eller Meddelelsens

Foretagelse antagne Stævningsmand bebover

ikke at godtgjsrc sin Bemyndigelse t i l den

enkelte Forretning for den eller cem, t i ! hvem

Forkyndelsen eller Meddelelsen sker.

De Personer, for hvem Stævningsmanden

i Medfsr af de foregaaende Bestemmelser mener

at burde foretage Forkynderen eller Meddelelsen,

kunne i Reglen ikke vægre sig ved at modtage den,

Mefsjet Nægtelse medfører Forpligtelse t i l at be-

tale Udgifterne ved Forretningen, Stævnings-

manden har derhos i heromhandlede Tilfælde

strax at opfordre Politiet t i l at overtage For-

kyndelsen eller Meddelelsen; den, der ubefojet

har nægtet at modtage Forkyndelsen eller

Meddelelsen, skal da endvidere betale Politiet

en passende af Politimesteren fastsat Godtgjs-

relse for den foraarsagede Ulejlighed.

§ 116.

De Personer, for hvem Forkyndelsen eller Med-

delelsen ifølge § 111, jfr. § 114, foregaar, naar

rette Vedkommende ikke træffes, ere pligtige at



underrette denne om det Stedfundne, naar det kan

ske uden Udgift eller Besvær. Tilsidesættelse

af denne Pligt medfører Erstatningsansvar.

§ 11?

Naar Stævningsmænd og Parter have

iagttaget de i §§ 111—115 givne Regler,

ansees Forkyndelsen eller Meddelelsen for lovlig,

uagtet den ikke ved de trufne Foranstaltninger

maatte komme til Paagjældendes Kundskab.

§ 118.

Forkyndelse: og Meddelelser skulle foregaa

imellem Kl . ? Morgen og K l . 8 Aften. P.ia

Son- og Helligdage maa de ikke forcgaa i

Tiden fra Kl . 9 Frm. t i l K l . 4 Eftm.

§ 119.

Det, der skal forkyndes eller meddeles, maa

overgives Stævningsmændene i dobbelt Ud-

færdigelse.

Naar de t i l Forkyndelsens eller Meddelel-

sens Iværksættelse befalede Skridt ere foretagne,

forsyner Stævningsmanden og den, der har

været ham behjælpelig, begge Eiemplarer med

Paategning herom. Det ene Eremplar over-

gives t i l den eller dem, for hvem Forkyndelsen

eller Meddelelsen sker, og det andet Exemplav

tilbagegives den, der har begjært Forretningen.

Paategningen skal indeholde fornøden An-

givelse af Dag og Time, paa hvilken, Stedet,

hvor, og Personerne, for hvem Forkyndelsen

eller Meddelelsen er sket. Naar Forkyndelsen

eller Meddelelsen ikke er sket t i l Vedkommende

selv, skal det tillige i Paategningen bemærkes,

hvorledes man i denne Anledning har for-

holdt sig.

Paategningen afgiver Bevis for det, som

ifølge den er passeret; dog er Modbevis ikke

udelukket.

Benyttes Avisbekjendtgjørelsc, er det ikke

nødvendigt, at Udfærdigelsen, der skal forkyn-

des eller meddeles, optages fuldstændigt, men

det er tilstrækkeligt, at dens Indhold meddeles i

Udtog, samt at det bemærkes, at Udfærdigelsen

selv henligger t i l Modtagelse paa vedkommende

Rets Skriverkontor. Det maa udtrykkeligt ud-

tales i Bekjendtgjmelfen, at Forkyndelsen eller

Meddelelsen forgjæves er sogt iværksat paa

dm i denne Lovs §z 111 og 112 bestemte

Maade. Det fornødne Bevis for dens Fore-



tagelfe fores ved Fremlæggelse af paagjældende

Numre af Tidenden.

Sker Meddelelse pr. Post, har vedkommende

Postembedsmand paa Forlangende at forsyne

det ene Gremplar, forinden det tilbagegives

den, der har begjært Afsendelsen, med Paa-

tegning om, at et ligelydende Gxemplar er

afsendt t i l nærmere betegnet Adresse i betalt

og anbefalet Brev. Paategningen indeholder

Bevis for det Stedfundne, indtil Modbevis

fores,

§ 120.

Benytte begge Parterne Sagførere t i l at

udføre Processen, kunne Forkyndelser og Med-

delelser, der forefalde under Sagens Gang, ske

umiddelbart fra den ene Sagfører t i l den

anden, uden Stævningsmænds Mellemkomst,

blot imod simpelt Modtagelsesbevis.

Forkyndelsen eller Meddelelsen kan gyldigen

afleveres paa Sagførerens Kontor t i l enhver

Tid, dette er aabent, og Modtagelsesbeviset

kan udstedes af Sagførerens der tilstedeværende

Fuldmægtige eller andre Kontorbetjente.

§ 1 2 1 .

Naar en Bestemmelse med Hensyn t i l Sa-

gens videre Foretagelse eller Proceshandlingers

Iværksættelse træffes af Retten i et behorigt

afholdt Mode, er ingen sætlig Forkyndelse eller

Meddelelse nødvendig; men alle Vedkommende,

som hare været pligtige at mode, antages her-

ved at have erholdt fornøden Underretning,

s 122.

Meddelelser, som udgaa fra Retten, ske

paa den Maade, Rettens Formand i hvert

enkelt Tilfælde anser for hensigtsmæssig, og

uden at hans Bestemmelser herom ere Gjen-

stand for Paaanke. Det er ham tilladt at

tilstille Meddelelsen pr. Post.

§ 123.

Klageskriftet, den endelige Dom samt de

Skrifter, hvorved Retsmidlernes Anvendelse ind-

ledes, maa aliid meddeles eller forkyndes paa

den i§§ 108—119 bestemte Maade og i Reg-

len for vedkommende Part, om endog han un»

der Procesfen er eller har været repræsenteret

af en Sagfører eller Andre.



§ 124.

Indkaldelser og Meddelelser t i l Militære,

hvilke med de af Forholdets Natur flydende

Lempelser blive at iværksætte efter de i dette

Kapitel givne Regler, skulle tillig.' anmeldes

for Afdelingschefen, fom foranlediger Paa-

ajcedendes Mode for Retten, hvor Saadant

gjøres foriwdent.

Kapitel X.

Om Procesomkostningerne.

§ 125.

Enhver Part har at betale de Omkostnin-

ger, som foranlediges ved processuelle Skridt,

der af ham begjæres eller sættes i Bevægelse,

dog med Forbehold af Ret t i l at faae dem

erstattede af Modparten ifylgc nedenstaaendc

Regler.

Omkostningerne ved processuelle Skridt,

som Retten anordner, kunne forelobig kræves

betalte enten af den Part, i hvis Interesfc

Retten anser det Foretagne for at vcrre, eller

af begge Parter i det af Retteu bestemte Forhold.

§ 126.

Den tabende Part er pligtig at erstatte

Modparten de ham ved Retssagen paaforte

Udgifter, forsaavidt ikke Parten maa ansees

selv at have truffet en anden Overenskomst.

Udgifter, der ikke have været fornødne for

Sagens forsvarlige Udforelsc, erstattes ikke.

Hvilke Udgifter der i det givne Tilfælde have

været fonwdne, afgjør Retten ifølge et frit

Skjon. Belobet anfættes under Eet t i l en

rund Sum, saaledes at de virkelig fornødne

Udgifter saavidt muligt erstattes fuldt ud.

Den Omstændighed, at enkelte Segsmaals-

grunde eller Indsigelser ved den endelige Dom

forkastes eller enkelte Beviser ansees for ikke at

oplyse Noget i Sagen, medfører ikke i og for

sig, at de herpaa anvendte Udgifter skulle som

ikke forrwdne udelukkes fra Erstatning.

§ 127.

For tabende agtes den Part, som efter

Processens Nnhængiggjørelse hæver Sagen, af-



ftaar fra sin Fordring eller anerkjendei Mod-

partens Fordring.

Dette gjcelder dog ikke, forsaavidt Sagssgte

lovlig har tilbudt Sagsøgeren, hvad der kan

tilkomme denne, men Sagsøgeren bsr da er-

statte Sagsøgte Udgifterne ved den derefter fal-

dende Del af Processen.

§ 128.

Naar Sagen i det Hele afvises, betragtes

den med Hensyn t i l Procesomkostninger som

tabt af Sagsøgeren.

§ 129.

Procesfæller hæfte solidarisk for Proces-

omkostningerne. Dog kan Retien, naar Om-

stændighederne tale derfor, paalægge en enkelt

eller enkelte af dem at udrede visse Dele af

Omkostningerne.

§ 130.

Forsaavidt en Sags Udfald er gjort af-

hcengig af den ene Parto Ed, bliver den ogsaa

i Henseende til Procesomkostningerne at be-

tragte som vunden eller tabt af bam, eftersom

Eden aflægges eller ikke.

Dog kan Retten, naar en Part har t i l -

vejebragt en saadan Sandfyn lighed for et af

ham fremsat Anbringendes Rigttghed, at det

paa Grund heraf ved Dommen paalægges

Modparten edelig at fragaa det, fritage den

Bevispligtige for at erstatte Modparten Proces-

omkostningerne, uanset at denne maatte aflægge

Eden,

§ 131,

Naar hver især af Parterne for en Del

taber og for en Del vinder Sagen, blive Pro-

cessens Omkostninger at ophæve eller at dele i

det af Retten bestemte Forhold.

Dog kan Retten paalægge en Part at er-

statte Modparten Processens Omkostninger,

naar dennes Paastand kun i en mindre betyde-

lig Grad har overskredet det Tilkjendtc og in-

gen særskilte Omkostninger ere foranledigede ved

Overskridelsen.

§ 132.

Den Part, som ved Anvendelse af Rets-



midlerne (Paaanke, Besværing eller ny Foreta-

gelse af Sagen) ikke opnaar nogen Forandring

af Dommen eller Kjendelsen, ansees forsaavidt

som tabende og har derfor at erstatte Mod-

parten de ved Retsmidlets Brug foraarfagede

Omkostninger.

3 133.

Opnaaes der ved Anvendelsen af Retsmidlerne

(Paaanke, Besværing eller ny Foretagelse af Sa-

gen) en Forandring i den faldne Dom eller Kjen-

delse, bliver der med Hensyn t i l Omkostningerne

ved Retsmidlets Gjennemførclse saavelsom med

Hensyn ti l Omkostningerne ved Sagens tidligere

Behandling, forsaavidt herom skal træffes Af-

gjørelse, i Reglen at forholde efter de i zz 126

og 131 givne Regler og Omkostningerne enten

at paalægge Modparten eller at ophæve eller

dele, dog at Retten paa Grund af særlige

Omstændigheder skal være berettiget t i l at bc»

stemme anderledes.

Naar Hovedsagens Behandling som en

Felge ar den i Anledning af Retsmidlet trufne

Afgjørelse skal fortsættes, kan Afgjørelsen af

Spørgsmaalet om Omkostningerne saavel ved

Retsmidlets Anvendelse som ved Sagens tidligere

Behandling opsættes t i l den endelige Dom.

§ 134.

Den Part, som ved tilregnelig Fejl eller

Forsømmelse har foranlediget spildte Moder,

ufornødnc Udsættelser, unyttig Bevisførelse

eller andre overflødige og hensigtsløss proces-

suelle Skridt, er, selv om han iøvngt vinder

Sagen, pligtig at erstatte Moop,ntm de ham

derved foraarsagede Udgifter.

§ 135.

Angaaende Omkostningerne ved enkelte

ProceZhandlinger eller Procesafsnit kan der

strax træffes Afgjørelse af Retten, naar saadan

Afgjmelse, saasom i de i foregaaende Paragraf

omhandlede Tilfælde, er uafhængig af Hoved-

sagens Udfald; saadan særskilt Afgjørelse lan

gjøres ti l Gjenstano for Besværing t i l højere

Ret. Er særskilt Afgjørelfe ikke tilforn truf-

fet, gives der i den endelige Dom de fornødne



Bestemmelser om saadanne enkelte Proces-

handlinger og Procesaffnit.

s 136,

Sagførere og andre Rettergangsfuldmceg-

tige kunne ifølge paagjældende Parts Paastand

under Hovedsagen dommes ti l at bære de Om-

kostninger, som de ved pligtstridig Opførsel

have foraarsaget. Den, der nedlægger saadan

Paastand, skal drage Omsorg for, at der gives

Sagføreren eller Rettergangsfuldmægtigen fornøden Lejlighed t i ! at udtale sig om den.

§ 137.

Vestennnelfen i forcgaaende Paragraf er

ogsaa anvendelig paa Dommere i underordnede

Instantser, naar Hovedsagen indbringes for

højere Ret, dog saaledes at den Dommer, over

hvem Paastanden agtes nedlagt, skal underrettet

herom, samtidigt med at Ankcskriftct tilstillcs

Modparten. Dommeren er da berettiget ti l

at give Mode for den bojere Ret og fremwre <

sit Forsvar. I Tilfælde af Besværing cr det

tilstrækkeligt,, at Paastanden over Dommeren

optages i Besværingsskriftct eller i den T i l -

førsel i Retsbogen, der træder i Stedet for

dette (§ 321) . '

s 138.

En Udlænding er, naar han optræder som

Sag'øger og der af Sagsøgte fremsættes For-

langende derom i det i § 163 nævnte Rets-

møde, pligtig t i l inden en af Retten bestemt

Frist at stille en efter dens Skjøn passende

Sikkerhed for de Procesomkostninger, som det

kan blive paalagt ham at tilsvare Sagsøgte.

Over Rettens slfgjørelse i denne Henseende kan

der finde Besværing Sted.

Kapitel X I .

Om Meddelelse af f r i Proces.

s 139.
Fri Proces kan meddeles, naar

1) den Paagjældendcs Forfatning er saadan,

at han ikke uden at savne det Nødvendige

ti l sin og Families Underholdning eller tii

Fortsættelse af sin Næringsdrift kan af-

holde de med Sagens Udforelse forbundne

Omkostninger og Udgifter, lworom i Al-



mindelighed skal tilvejebringes Attester, i

Kjsbenhavn fra vedkommende Rodemester

og udenfor Kjobenhavn enten fra vedkom-

mende Byraad (Sogneraad) eller fra Præst

eller Nnderovrighed;

2) det efter de Oplysninger, som kunne

haves om Sagens Beskaffenhed, er at

formode, at Paagjældende har rimelig

Grund ti l at procedere;

3) det i Tilfælde, hvor Forligsmægling ved

Forligskommisnonen skal finde Sted, ved

Attest fra denne oplyses, at Paagjældende

ikke under den befalede Forligsmægling

har vist sig uvillig t i l Sagens mindelige

Afgjørelse.

§ 140.

Ved Meddelelse af fri Proces opnaaes:

1) fritagelse for Betaling af Retsgebyr ug

for Brug af stemplet Papir.

3) Fritagelse for Udgifter t i l Stævningsmænd,

til Brevporto og AvisbekjendtZjorelser

samt ti l Rejseudgifter, Diæter og anden

Betaling t i l Vidner, Syns- og Skjons'

mænd o, dsl., hvilke Udgifter i saa Fald

afholdes af det offentlige.

3) Underststtelse ved Beskikkelse af Sagfører

t i l uden Vederlag af Parten at udføre

Sagen, forsaavidt saadan Sagførerhjælp

ikke skjsnnes at være unødvendig.

4) Meddelelse uden Betaling af de Udskrifter

og Beskrivelser, som maatte behøves.

Meddelelse af fr i Proces har ingen I n d -

flydelse paa Forpligtelsen t i l at erstatte Mod-

parten Processens Omkostninger, ligesaalidt

som paa dennes Forpligtelse t i l at udrede Pro-

cessens Omkostninger i samme Omfang, som

om fri Proces ikke var meddelt.

§ 1 4 1 .

Andragende om at erholde fri Proces

fremsættes skriftligt, forsaavidt Underrets- og

Landsretssager angaar, for Formanden i

vedkommende Landsret og, forsaavidt Hojeste-

retssager angaar, for Højesterets Formand.

Bevilges Andragendet, har vedkommende

Formand efter Omstændighederne at beskikke

en Lagfører t i l at udføre Sagen og træffe de

videre fornødne Bestemmelser.



§ 142.

Den givne Tilstaaelse af fr i Proces

bortfalder, naar Parten dor. Den kan tages

tilbage, naar de Forudsætninger, under hvilke

den er meddelt, vife sig ikke at vcere tilstede

eller at vcere bortfaldnc.

s 143.

Meddelelse af fri Proces udstrcekker sine

Virkninger ti l hele Sagen i den Instants,

derunder t i l den for al opnaa ny Foretagelse

af Sagen for samme Ret foreskrevne Procedure,

samt til Exekutionen.

Naar Retshandlinger skulle foretages efter

Vegjæring af udenlandsk Myndighed, beskikkes

der af Rettens Formand, saavidt fornødent

gjøres, Sagførere t i l at varetage Parternes

Tarv, og Sagen behandles forclobig, som om

fri Proces var meddelt, men Regning indgives

ti l vedkommende udenlandske Myndighed over

Retsgebyrer, Stempelafgifter og andre af Sa-

gen flydende Omkostninger samt over de Ta-

lærer, Retten finder, at der tilkommer de be-

skikkede Eagførere.

§ 144.

Imod Afgjsrelser, hvorved fri Proces t i l -

ftaaes, haves intet Retsmiddel; imod Afgørel-

ser, ved hvilke den nægtes eller tages tilbage,

kan Besværing til Hojesleret finde Sted.

§ 145.

Justitsministeriet skal i samme Omfang

som hidtil være berettiget t i l ogsaa udenfor de

i § 139 opstillede Betingelser at anordne, at

fr i Proces skal tillægges offentlige Myndig-

heder, Stiftelser, Embedsmænd m m., og det

paahviler derfor vedkommende Retsformand

(§ 141) at iagttage det Fornodne ti l Ndfo-

relsen heraf.

Kapitel X I I .

Om Rettcrgangsbsdei.

§ 146.

Tkjonnes det, at en Part uden nogen

rimelig Grund har anlagt Retssag eller anvendt

Retsmidler eller sat sin Modpart i den Nsd-

vendighed at anlægge Retssag eller anvende

Retsmidler, bliver han herfor ved den endelige

Dom i Sagen at anse med Bodrr fra 40

ti l 400 Kr.



s 147.

Samme Straf idømmes for at have brugt

opdigtede Udsættelsesgrunde eller andre Udflugter

ti l at forhale Sagen eller at skille Modparten

ved hans Ret, saavelsom for ikke at havc givet

behorigt Mode ved den befalede Forligsmcrgling.

§ 148.

De i§§ 146 og 147 givne Straffebestem-

melser medføre ingen Indskrænkning i Adgangen

til at drage den Skyldige t i l Ansvar efter

Straffelovens almindelige Bestemmelser, hvor

disse iøvrigt ere anvendelige.

§ 149.

Sttaf i Henhold t i l §§ 146 og 14? kan

ved Dommen i Hovedsagen paalægges ikke blot

Parten, men ogsaa hans Rettcrgangsfuldmcrgtig

eller efter Omstændighederne begge, forsaavidt

det maa antages, at de ere skyldige eller med-

skyldige i det stedfundne ulovlige Forhold.

§ 150.

Sagførere, der ved opdigtede Udsættelses-

grunde eller andre Udflugter forh,iie Retssager,

ansecs ved den endelige Dom med Bøder fra

80 t i l 800 Kr. For andet ulovligt Ophold

af Sagen ansees de med Bøder fra 20 t i l

400 Kr.

§ 151.

For skjødcslos eller forscmmclig Adfærd i

Udførelsen af Retssager, saavelsom for Efter-

ladenhed i at fremme Retssager, der ikke falder

ind under Bestemmelserne i den foregaaendc

Paragraf, anfecs Sagføreren ved den endelige

Dom med Bøder fra 20 t i l 400 Kr.

§ 152.

Ogsaa for andre Pligtovertrædelser, være

sig overfor Modparten eller overfor Mandanten,

end de i de foregaaende Paragrafer omhandlede,

kan Sagføreren straffes under Hovedsagen,

rmar Straffen ikke overstiger Bøder og ingen

særlig Bevisførelse udførdres for at oplyse det

strafbare Forhold.

§ 153.

De i dette Kapitel omhandlede Straffe

idommes paa Embedsvegne, naar Retten af

det i Sagen Foregaaede kan skjønne, at Be-

tingelserne for Straffens Anvendelse ere tilstede.



Kapitel X I I I .

Om den tvungne forlisgsprøve

s 154.

Gjenstand for tvungen Forligsmægling cre

alle borgerlige Domssager i første Instants.

Dog er Forligsprove ej fornøden:

a) naar Sagsøgte ikke har Bopæl her i

Landet;

b) naar Modfordringer gjøres gjældende, om

endog selvstændig Dom for dem paastaaes;

c) naar Exekutivproces anvendes, jfr, § 3 8 2 .

§ 155.

I Undcrretssager foregaar Forligsmæg-

lingen ved Retten paa den Maade, som hidtil

har været gjældende mcd Hensvn ti l private

Politisager.

§ 156.

I Landsretssag.-r foregaar Forligsmæglin-

gen ved Forligskoinmissiouen under Iagttagelse

af de hidtil herom gjældende Regler.

s 15?.

Selv om der ikke fremsættes Formalitets-

indsigelser hentede fra Mangler ved Forligs-

mæglingen, har Retten ved Begyndelsen af

den mundtlige Forhandling og forinden Rea-

litetsproceduren af egen Drif t at underssge,

om beborig Forligsmægling har fundet Sted.

Bcsindes dette ikke at være Tilfældet, bliver

Sagen at afvise eller efter Rettens nærmere

Bestemmelse at udsætte, for at behørig For-

ligsmægling kan finde Sted.

Naar overhovedet Forlig har været for-

sogt i Anledning af Sagen, er Forligskla-

gens Indhold ikke ti l Hinder for en senere

Udvidelse eller Forandring af Søgsmaals-

grunde eller Paaftande.

s 158.

De lovbefalede Folger af Indstævntes

Udeblivelse fra Foiligsmæglingen eller af

Mangel af personligt Mode ved den gjsres

først gjældende ved den endelige Dom.



Andet A M .

O m P r o c e s m a a d e n ved Lands re t t e rne .

Kapitel I .

Om de Skrifter, som vexles mellem Patterne
og om de Skrifter, som skulle forelægges

Retten forinden den mundtlige For-
handlings Begyndelse.

§ 159.
Processen indledes med Sagsøgerens Klage-

skrift. Dette skal indeholde:
a) Sagsøgerens Navn og Bopæl samt

den af ham antagne Sagførers Navn og Bo-
pæl eller en Erklæring om, at ingen Sagfører
agtes benyttet; Sagsøgtes Navn og derhos
hans Bopæl eller Opholdssted, forsaavidt den
eller det vides. Fremdeles skal nævnes en
Person, boende paa det Sted, hvor Tegen
anlægges, t i l hvem alle processuelle Meddelel-
ser kunne gjøres med samme Virkning, som
om de vare gjorte t i l Sagsøgeren selv. Und-
ladelse af dette bevirker, at saadanne Medde-
lelser gyldigen kunne afgives paa Rettens
Skriverkontor.

b) Angivelse af den Paastand, Sagsøge-
ren agter at nedlægge, i Forbindelse med en
tilstrækkelig og tydelig Fremstilling af de fak-
tiske Omstændigheder, hvorpaa Sagsøgeren støt-
ter den,

e) Opfordring t i l Sagsøgte t i l at møde
for den i Klageskriftet benævnte Ret paa den
Dag, som Rettens Formand ved Paategning
paa Klagefkriftet bestemmer. — Sagsøgeren
maa drage Omsorg for, at Forkyndelsen iværk-
sættes saa betimeligt, at Sagsøgte faar den
fulde Varselsfrist (§' 161).

Med Klageskriftet maa følge bekræftet
Gjenpart af de Dokumenter, ved hvilke Sag-
søgeren vil bevise sin Paastand, samt Tilbnd
om at forevise Sagssgte Originalerne, der t i l
denne Hensigt maa henlægges paa Rettens
Skriverkontor i en nærmere angivet Tid af
mindst 8 Dage umiddelbart efter Klageskriftets
Meddelelse. Ved Dokumenter af betydeligere
Omfang, saavelsom hvor det iøvrigt er
forbundet med særegen Vanskelighed eller Be-
kostning at tage Gjenpart, bortfalder Forplig-



telsen t i l at tilstille Modparten Gjenpart, og

Tilbud om at forevise Originalen er tilstræk-

kelig.

Tillige skal Klagestriftet være bilagt

med Bevis for, at Forligslovgivningen er

efterkommet.

§ 160.

Klagestriftet indleveres t i l Retten, for at

denne kan beramme Dagen, da Sagen skal

foretages. Gfterat der er gjort Paategning

herom paa Klagestriftet, tilbagegives dette t i l

Sagsøgeren t i l videre Foranstaltning, og Ta-

gen opføres paa Rettens Sagliste (§ 79),

§ 161 .

Vcd Berammelsen af den Da i , da Sa-

gen skal foretages (Tægtedagen), er at iagt-

tage, at der gives Sagsøgeren den fornødne

Tid ti l at besørge Klagestriftets Meddelelse

t i l den Sagsøgte med behørigt Varsel. Boer

eller opholder den Sagsøgte sig i Lands-

retskredsen, bor Klagestriftet meddeles ham se-

nest 14 Dage, og hvis han boer ellcr ophol-

der sig udenfor Kredsen, men dog indm

Kongerigets Grænser (heri ikke indbefattet

Kolonierne og Bilandene), senest 3 Uger før

det t i l Sagens Foretagelse berammede Retsmøde. Boer ellcr opholder han sig udenfor

Kongeliget, eller vides det ikke, hvor han bocr

eller opholder sig, bestemmer Rettens Formand

Varse'et, hvilket ogsaa gjældcr, hvor det al-

mindelig foreskrevne Varsel paa Grund af

særegne Forhindringer for Samfcrrsclen i det

enkelte Tilfælde maatte ansecs for utilstræk-

keligt.

z 162.

Sagsøgte har under den i § 171 bestemte

Følge af Undladelsen at afgive et Tilsvars-

strift t i ! Sagsøgeren senest 4 Dage, for Sagen

skal foretages i Retten,

Det skal indeholde:

2) Angivelse af den af Sagsøgt? an-

tagne Sagførers Navn og Bolig samt Op-

givelse af en paa det Sted, hvor Sagen an-

lcegges, boende Person, t i l hvem alle proces-

suelle Meddelelser paa Sagsøgtes Vegne

kunne gjøres. Undladelse af dette sidste har

den i § 159 Litr. a i Slutn. angivne

Virkning.



d) Angivelse af den Paaftand, Sagsøgte

agter at nedlægge, og de Benægtelser samt

de Indsigelser i Formaliteten eller Realiteten,

han vil benytte, ledsaget af en tilstrækkelig

og tydelig Fremstilling af de Punkter, hvori

Sagsøgte er uenig med Sagsegeren i Hen-

seende t i l Sagens Sammenhæng, og af de

særlige Omstændigheder, hvorpaa han stotter

sit Forsvar, samt derhos, forsaavidt Sagsøgte

vil fremfore Modfordringer, af de Kjends-

gjerninger, hvorpaa disse ststtes.

Med Tilsvarskriftet maa følge bekræf-

tede Gjenparter af de Dokumenter, som Sagsøgte agter at benytte ved sit Forsvar eller t i l

Siotte for sine Modfordringer, famt Tilbud

om at forevise Originalerne, der t i l denne

Hensigt maa henlægges paa Rettens Skriver-

kontor samtidig med Tilsvarets Afgivelse;

dog finder den i § 159 næstsidste Stykke

indeholdte Regel ogsaa Anvendelse paa Sagsøgte.

Dersom Tagsogte ikke afgiver Tilsvarskrift

paa den heromhandlede Maade, knnnc alle

Meddelelser fra Sagsøgeren ti( ham afle-

veres paa Rettens Skriverkontor, medmindre

han inden 4 Dage forend det berammede

Retsmøde giver Sagsøgeren en skriftlig Mcd-

delelse af det i Li t i . g, omhandlede Indhold.

s 163.

Bcgjærer ingen af Parterne at give yder-

ligere skriftlige Meddelelser t i l Modparten,

sluttes Skriftverlingen strax i det ved Varsels-

paategningen bestemte Retsmøde, og derberammes

en Tid ti l den mundtlige Forhandling. Denne

kan iøvrigt, naar Parterne derom ere enige,

og de medbringe saadanne Sagsfremstillinger,

som omhanoles i z§ 165 og 166, eller deres

Klage- og Tilsvarsskrift er egnet ti l at be-

nyttes hertil ifølge § 165 2oet Ttykke, fore-

gaa i det samme Retsmøde.

Forlange Parterne eller nogen af dem at

faae Nogang ti l yderligere skriftlig Meddelelse

til Modparten, kan Retten bestemme en Frist,

inden hvilken de fornødne gjenfidige Meddelelser

maa foregaa, og i Forbindelse hermed bcrammer

den da ti l en passende Tid derefter et Mode,

i hvilket den mundtlige Forhandling finder

medmindre Retten undtagelsesvis



maatte indromme nogen af Parterne Udsættelse

hermed, fordi han ikke har været istand t i l

inden den fastsatte Frist at foranstalte den ior-

nodne Meddelelse t i l Modparten, i hvilket

Tilfælde et senere Retsmøde berammes t i l den

mundtlige Forhandling.

s 164.

Parterne, saavel begge som hver især af

dem, kunne tilkendegive, at de ikte begjære at

steoes t i l fortsat Skriftvezling, ved at udeblive

i det i foregaaende Paragraf omhandlede Retsmøde. Den Udeblevne ansees som Folge heraf

som samtykkende i, at Skriftvexlingen sluttes.

§ 165.

Naar Tiden t i l Hagens mundtlige For-

handling er berammet, har Sagsøgeren 3

Dage forinden og Sagsøgte senest Kl . 12

Middag Dagen forinden Retsmødet gjenfidi-

gen at tilstille hinanden skriftlige Sagsfrem-

stillinger, medmindre der samtidigt iued Retsmødets Bera-umelse maatte af Retten være

fastsat andre Frister.

Naar Skriftforbeiedelsen indskrænker sig

t i l et Klage- og Tilsvarsskrist, kunne d'sse

Skri'tcr, fcrsaaridt de i Hcufcende t i l I nd -

hold og svrige Beskaffenhed tilfredsstille For-

skrifterne i næste Paragraf, tillige fremlægges

som Sagsfremstillinger.

s 166.

I Sagsfremstillingerne have Parterne punkt-

vis at fremsætte deres chaastande, principale

og subsidiære, saavcl i Henseende t i l Formå'

litet som i Henseende ti l Realitet, med en

saadan Nojagtighed og Fuldstændighed, at det

sikkert og tydeligt kan sees, hvad hver især

af dem snsker fastsat ved Dommen. Det bor

tillige kort og sammentrængt, uden al Vidt-

lsftighed eller Udvikling, angives, paa hvilke

Kjendsgjerninger Paastandene stottes, og hvilke

Erklæringer der afgives over de af Modparten

paaberaabte Kjendsgjerninger. Udviklinger af

Retsspørgsmaal maa ikke findes i Sagsfrem-

stillingerne, hvorved dog ikke er udelukket, at

de retlige Synspunkter angives, hvor dette er



fornødent for at forstaa Meningen eller Hen-

sigten med Paastandene.

§ 167.

Den mundtlige Forhandling foregaar paa

Grundlag af Sagsfremstillingerne.

Fremsættes der i det t i l den mundtlige

Forhandling berammede Retsmøde den I n d -

sigelse, at Modpartens Sagsfremstilling inde-

holder Paastande, Indsigelser, Benægtelser eller

faktiske Anbringender, paa hvilke vedkommende

Part ikke gjennem den forudgaaede Skriftvcr-

ling er bleven behørig forberedt, har Retten,

efter Undersøgelse af Skriftvezlingen, at afgjøre,

om Indsigelsen er begrundet. Findes dette at

være Tilfældet, bliver der efter vedkommende

Parts Begjæring at give ham Lejlighed t i l

og, om fornødent, passende Udsættelse t i l at

forandre eller fuldstæuoiggjøre den af ham af-

givne Sagsfremstilling, De derved forvoldte

Omkostninger kunne paalægges den Part, som

er gaaet udenfor eller afveget sra Skriftvep

lingen.

Iøvrigt bliver den forberedende Skrift-

verling ikke at oplæse eller at fremlægge.

§ 168.

Gfterat den mundnige Forhandling er

endt og Tagen er optaget ti l Dom eller Be-

vitzkjendelse, kan ingrn af Parterne uden Mod-

partens Samtykke forandre Le i Sagsfrem-

stillingerne indeholdte Paastande eller frem°

komme med nye Paastande ej heller fremsætte

nye Benægtelser, Indsigelser eller Søgsmaals-

grunde; derimod er det paa ethvert Tr in af

Sagen tilladt at frafalde eller indskrænke sine

Paastande, Benægtelser, Indsigelser eller fak-

tiske Anbringender.

Saalænge den mundtlige Forhandling ikke

er endt ved, at Sagen er optaget t i l Dom

eller Beviskjendelse, kan Retten uden Modpar-

tens Samtykke tillade, at Paastandene foran-

dres eller udvides, saauelsom at nye faktiske

Anbringender fremsættes, naar det efter Om-

stændighederne sindes undskyldeligt, at vedkom-

mende Part ikke er fremkommet hermed tidli-

gere. Den Part, som vil fremsætte foran-

drede Paastande eller nye Anbringender, bor



dog i Reglen 3 Dage forud for Retsmødet

give sin Modpart fornøden skriftlig Meddelelse

om det, hvormed han vil fremkomme; kun. un-

der særegne Omstændigheder kan Fremsættelsen

af forandrede Paastande eller nye Anbringen-

der tillades uden saadan forudgaaende skrift-

lig Meddelelse.

s 169.

Den Part, hvem det i Henhold ti l fore-

gaaende Paragraf tillades at fremscrtte nye

eller forandrede Paastande eller faktiske An-

bringender, har at fremlægge en skriftlig Frem-

stilling af oem som Tillæg li l hans Sags-

fremstilling; kun hvor der har manglet Tid

t i ! at tilvejebringe en saadan, kan det tillades

ham i Retsmødet at lade det Fornodne herom

diktere ti l Retsbogen.

Har en Part under Forhandlingerne fra-

faldet eller indskrænket Paastaade, Benægtelser,

Indsigelser eller desl., eller har han gjort Ind-

rommelser eller Tilstaaelser, er Modparten be-

rettiget til at faae fornøden Tilforsel herom

optaget i Retsbogen,

§ 170.

Den, der undlader i det t i l den mundt-

lige Forhandling bestemte Mode at fremlægge

Sagsfremstillinger, saavelsom den, der forsom-

mer at meddele Modparten disfe forud i rette

Tid, ansees for udebleven.

Dog kan Retten, naar Parten oplyser, at

han har være: hindret i eller ikke havt t i l -

strækkelig Tid t i l at efterkomme de nævnte

Loufoiskrifter, eller, uaar der iøvrigt hertil er

tilstrækkelig Grund, udsætte Sagen og samti-

digt dermed bestemme nye Frister, inden hvilke

det Forforme skal foretages.

.

§ 171 .

Dersom Sagsøgte undlader at meddele

Sagsøgeren Tilsvarskrift paa den i § 162

bestemte Maade, ansees han at samtykke i, at

Sagen gaar t i l mundtlig Forhandling i det

ved Varselspaatcgningen berammede Mode.

Sagsøgeren cr derfor berettiget ti l 3 Dage

forinden dette Retsmøde at meddele Sagsøgte



sin Sagsfremstilling, og Sagsøgte bliver da

pligtig t i l senest inden Middag Kl , 12 Dagen

forinden Modet at meddele Sagsøgeren sin

Sagsfremstilling, dersom han ikke i Overens-

stemmelse med Neglen i § 170 1ste Stykke

vil ansecs for udebleven.

§ 1?2.

Al Skriftvexling, derunder ogsaa Klagc-

flrifts Meddelelse, forud for det i § 167 om-

handlede Retsmøde, kan aldeles bortfalde efter

Overenskomst imellem Parterne. Disse kunne

da, naar de senest Dagen forud anmelde Sa-

gen for Retten t i l Optagelse paa Sagliften

og Opførelse paa Tillcrget t i ! Retslisten efter

§ 79, fremstille sig i et ordentligt Retsmøde

og overgive t i l Retten saadanne Sagsfremstil-

linger, som omhandles i § 166, med Begjce-

ring om, at Sagen maa blive mundtlig for-

handlet enten strai eller senere efter Rettens

nærmere Bestemmelse.

Kapitel I I .

Om Tagens Behandling, eftemt den mundtlige

Forhandling er begyndt.

§ 173.

I det i z 163 omhandlede ved Varsels-

paategningen bestemte Retsmøde kan enhver

af Parterne fremkomme med Formalitetsind-

sigelser, forfaavidt Retten ikke, ester Indsigel-

sernes Beskaffenhed, maatte finde det rigtigere

at udskyde Afgjørelsen af dem ti l et senere

Trin af Sagens Vehandling.

Gaa den Sagsøgtes Anker ud paa, at

Klagestriftet ikke er behørigt meddelt, eller at

der ikke er givet ham behørigt Varsel, bliver

Sagen i Tilfcelde c,f, at Ankerne findes grun-

dede, dog ikke at afvise, forsaavidt Manglerne

kunne afhjælpes ved, om fornødent, at give

den Sagsøgte en yderligere Frist t i l at frem-

komme med sit Tilsvar.

§ 174,

Dersom Formalitetsindsigelserne ikke i Hen-

hold ti l foregaaende Paragraf ere afgjorte tid-



ligere, have Parterne i dct t i ! den mundtlige

Forhandling bestemte Retsmøde, at fremkomme

med deres Formalitetsindsigelser, forinden For-

handlingerne om Sagens Realitet begynde.

Formalitetsindsigelserne blive da særskilt at for-

handle og paakjende, medmindre Retten efter

en af Parternes Begjæring bestemmer, at For-

handlingen og^Paakjendelsen skal forcgaa i

Forbindelse med Realiteten. Samtlige For-

malitetsindsigelser maa fremsættes paa engang;

de ikke medtagne maa ansees som frafaldne,

Formalitetsproceduren foregaar enten strax eller

i et følgende Retsmøde, dersom Retten finder

Grund ti l at udsætte Forhandlingen.

§ 175.

Imod Sagsøgerens Protest fan der ikke

tages Hensyn t i l andre Formalitetsindsigelser

fra den Sagsøgtes Side end dem, som han

efter Omstændighederne igjennem sit Tilsvars-

skrift eller sin Sagsfremstilling har meddelt

Sagsøgeren, eller »om gaa ud paa, at denne

ikke har sat ham istand t i l at give ham be-

horigt Varsel t i l at fremkomme med sit T i l -

svarssknft. Dog gjælder det ikke om de Ind-

sigelser, som ifølge deres Beskaffenhed af Ret-

ten skulle tages i Betragtning paa Embedk-

vegne,

Forsaavidt Formalitetsindsigelser ikke inde-

holdes i Tilsvarsstriftet eller Sagsfremstillin-

gen, blive de kortelig at tilfore Retsbogen,

Skulde undtagelsesvis særskilt Bevisferelsc

bchoves, for at Formalitetsspørgsmaal kunne

afgjsres, anordner Retten det Fornodne med

Hensyn ti l Sagens Udfættelfe m. v.

s 176.

Naar Formalitetsindsigelser ikke fremsættes,

eller de, der fremsættes, ere paakjendte, skridcs

der, forsaavidt ikke Afvisning finder Sted eller

Sagen udsættes ifølge § 157, ti l Forhand-

ling af Sagens Realitet.

Under denne Forhandling have Parterne

at fremstille Sagens Sammenhæng under be°

horig Paaberaabelse af de fremlagte Dokumen-

ter samt at udvikle de Retssætmnger, som for-

menes at komme ti l Anvendelse, og i Henhold

dertil at nedlægge deres Paastande. Derhos

kunne Parterne i Lsbet af Forhandlingerne

fremkomme med deres Tilbud og Begjæringer



om at maatte fore BeviZ for Omstændigheder,

paa hvilke Sagens Afgjørelse formentlig vil

komme ti l at bero. Derimod sinder der paa

dette Trin af Sagen ikke iøvrigt nogen For-

handling Sted om Bevisets Forelse.

Ved Realitetsforhandlingens Begyndelse

oplæses Parternes skriftlig fremsatte Paa-

stande. Det beror paa Retten, om og hvor-

vidt Sagsfremstillingerne iøvrigt skulle uplce-

ses under Forhandlingerne.

§ 1??.

Med Forhandlingerne fortsættes uafbrudt

i det begyndte og de paafølgende Retsmøder,

indtil Sagen er tilstrækkelig afhandlet. Naar

dette er Tilfældet, slutter Formanden Forhand-

lingerne, og Tagen optages. Hver af Par-

terne har Adgang ti l i Reglen to Gange at

faae Ordet.

§ 178.

Findes Sagen, efterat den i Henhold t i l

de foregaaende Bestemmelser er optagen, moden

til i dct Hele eller for en Dcl (§§ 272 og

273) at afgjsres ved endelig Dom, afsiges en

saadan.

s 1?9.

Fremgaar det derimod af de stedfundne

Forhandlinger, at der savnes Bevis for Om-

stændigheder, som ville være af Vetydning ved

Sagens Afgjørelse, har Retten ved en Ken-

delse at bestemme, hvilke disse Omstændigheder

ere, uden Hensyn t i l om der af Parterne er

fremsat Vegjæringer om at stedes t i l Bevisfo-

lelse for dem eller ikke.

Kjendelsen skal med tilstrækkelig Tydelig-

hed og Bestemthed angive, hvad der af Retten

antages at skulle bevises, men den skal ikke

indeholde nogen Udtalelse om, hvem af Par-

terne Bevisbyrden paahviler, Iøvrigt ere de

i Kjendelsen indeholdte Forudsætninger om

Retsforholdets faktiske eller retlige Egenskaber

ikke bindende for Retten ved dens endelige

Paakjendelse af Sagen.

s 180.

I et hertil berammet nyt Retsmøde har

enhver af Parterne efter 3 Dage forud gjort



skriftlig Meddelelse til Modparten at -.'Pgive,

hvilke Beviser han ifølge deu affagte Kjendclse

agter at benytte, og hvad han ved disse 'vi l

godtgjøre, i hvilken sidste Henseende dog be-

mærkes, at naar Bevis agtes fort indirekte,

behøver dette blot i Almindelighed at beskri-

ves, og det er ikke nsdvendigt, at Parten be-

tegner alle de enkelte Data, af hvilke Bevis-

slutningerne skulle uddrages. Fremdeles maa

alle ourige Bemærkninger med Hensyn t i l Be-

visforelsen, som kræve en Bestemmelse af Ret-

ten, fremsættes.

Modbeviser behøve ikke at meddeles Mod-

parten forud for Retsmødet, men det er t i l -

strækkeligt, at de opgives i dette.

Retten kan modsætte sig Benyttelsen af

et Bevis, hvis Tilvejebringelse vilde mcdfore

en uforholdsmæssig Udsættelse af Sagen.

§ 181.

Efterat Parterne have udtalt sig, træffer

Retten de ti l Bevisførelsens Forberedelse for-

nsdne Bestemmelser, og navnlig afgjøres det:

a) Om de af Parten opgivne Vidner skulle

indkaldes, saavelsom om Syns- og Skjons-

mænd skulle udmeldes.

d) Om Vidnerne og Synsmændene skulle

mode under den mundtlige Forhandling, eller

om deres Afborelse skal ske ved Underretten

(§§ 203 og 232). I første Tilfælde udste-

der Retten fornøden Indkaldelse; i sidste Ti l -

fælde kan Parten med en Udskrift af Rettens

Bestemmelse henvende sig t i l vedkommende Un-

derret og af denne fordre Indkaldelse udstedt.

o) Om nogen af Parterne i Henhold t i l

§ 9ss skal fremstille sig t i l personlig Afhorelfe,

samt om Afhorelsen skal sinde Sted under

den mundtlige Forhandling eller for Underretten.

H) Om det skal paalægges Modparten

eller Tredjemand at fremkomme med Doku-

menter, hvoraf de angives at være i Besid-

delse, jfr. nedenfor §§ 2 4 1 — 2 4 3 .

s) T i ! hvilken Tid Bevisforelsen i For-

bindelse med hele den svrige mundtlige Forhand-

ling af Sagen skal foregaa. Ved Bestemmelsen

heraf bliver der at drage Omsorg for, at begge

Parterne kunne være istand ti l under bemeldte

Forhandling at fremfore de Vidner og øvrige

Beviser, som af dem skulle benyttes for Retten.



§ 182.

I Reglen tillades det ikke Parterne under

Bevisførelsen og den i Forbindelse med samme

staaende øvrige mundtlig/ Forhandling af Sa-

gen at betjene sig af andre Beviser end dem,

hvis Forelie Retten i Henhold t i l foregaaende

Paragraf har tilstedet, Gfterat de i foregaaende

Paragraf omhandlede Bestemmelser ere tagne,

kan det derfor kun, hvor særegne Omstændig-

heder retfærdiggjøre det, tillades Parten at

fore Vidner eller andre Beviser, som ikke have

været angivne i det der omhandlede Retsmøde.

Modparten har Krav paa, at saadanne Bevi-

ser skriftligt anmeldes for ham senest 3 Dage

forinden det Retsmøde, hvori de skulle fores.

§ 183.

Saavel den i § 180 omtalte Forhånd«

ling som selve Bevisførelsen og den sig hertil

knvttende mundtlige Forhandling af Sagen

kan fmde Sted i det første ti l Forhandling

af Sagens Realitet bestemte Mode (§ 176),

naar Retten tillader det, og Parterne derom

ere enige samt rede til paa Stedet at fore

deres Vidner eller andre Beviser.

§ 184.

T i l den fastsatte Tid (§ 181 Litr. s)

finder Bevisforelsen og den svrige mundtlige

Forhandling Sted, medmindre Udsættelse gives

enten af Hensyn t i l Retten selv eller ifølge

Parternes Begjæring.

Sa.ldan Udsættelse finder ikkun Sted: a)

hvo> uovervindelige Forhindringer for Retten,

Sagførere, Parter, Vidner eller Synsmcrnd,

Umuligheden af at faae Beviserne rede t i l den

fastsatte Tid eller andre saadanne særegne

Grunde ere tilstede, eller b) hvor det i Hen-

hold ti l § 182 undtagelsesvis tillades Par-

ten at fore Vidner eller andre Beviser, som

ikke have været angivne i det i § 180 om-

handlede Mode,

s 185.

Bestemmelsen om Sagens Udsættelse kan

tages saavel forinden det berammede Retsmøde

som i dette selv.



Saavidt muligt bor Udsættelsen dog be-

stemmes forinden selve Retsmødet.

Som en Folge heraf ere Parterne eller

den af dem, som maatte onske slig Udsættelse,

pligtige t i l desangaaende at henvende ŝig t i l

Rettens Formand saa betimeligt, at der om

Udsættelsen, forsaavidt Retten, hvem Spørgs-

maalet ved Formandens Foranstaltning fore-

lægges snarest muligt, maatte indromme saa-

dan, kan blive meddelt Underretning saavel t i l

Modparten som t i l de allerede t i l det beram-

mede Retsmøde indkaldte Vidner og Skjons-

mænd, saaledes at disse kunne undgaa unyttigt

Mode. Forsommelse hermed har t i l Folge,

at det kan paalcegges vedkommende Part, naar

Modparten eller Vidnerne eller Skjonsmændene

indfinde sig i det oprindeligt t i l Sagens Forhand-

ling berammede Retsmøde og nedlægge Paa-

stand herpaa, at betale disse en ved Rettens

Skjon bestemt Godtgjørelse for det spildte

Mode.

Er det Retten, der uden Begjoering fra

Parterne af Hensyn t i l den selv eller paa

Grund af Meddelelser om Forfald for Vid-

ner eller Skjonsmamd anser det nødvendigt

ifølgc Bestemmelsen i § 79 at udsætte Sa-

gens Forhandling, har den desangaaende saa-

vidt muligt at meddele Parterne og de af dem

opgivne indkaldte Vidner, Skjonsmænd m. v.

Underretning forinden det oprindeligt beram-

mede Retsmøde.

s 186.

Er der ikke forinden det berammede Retsmøde taget Bestemmelse om sammes Udsæt-

telse, kan saadan Bestemmelse vel, naar Om-

stændighederne gjøre det nødvendigt, tages i

selve Retsmødet, men Parterne maa da, forin-

den Bevisførelsen begynder, fremsætte deres

Begjoering herom, hvad enten den grundes paa,

at det ikke uagtet al anvendt Flid har været

muligt at faae Beviserne rede t i l den fastsatte

Tid, eller at stownte Vidner eller udmeldte

Syns- eller Skjsnsmcend med eller uden lov-

ligt Forfald udeblire eller anmelde Indsigel-

ser, eller derpaa, at nye Vidner eller andre

Beviser skulle fores, jfr. z 182.



§ 187.

Efter Bevisformens Begyndelse^udsættes

Sagens Forhandling kun naar Vidner eller

Syns- og Skjonsmænd nægte at besvare

Spørgsmaal, og af denne Grund enten Kjen-

delsers Paaanke eller Tvangsmidlers Anven-

delse er nødvendig.

Finder Udsættelse Sted, efterat Bevisfo-

relseu er paabegyndi, skal den hele Bevisfo-

relse paany foregaa og altsaa den allerede sted-

fundne gjentages t i l den Tid, Retten beram-

mei t i l den videre Forhandling af Sagen.

Naar Bevisførelsen og den sig hertil knyt-

tende mundtlige Forhandling udsættes, tilken-

degives det alle Vedkommende, at de skulle

mode igjen t i l den Tid, Retten enten opgi-

ver i selve Retsmødet eller, hvis dette ikke la-

der sig gjøre, senere nærmere bestemmer, i hvil-

ket Tilfælde der alene bliver i sin Tid at

give dem nærmere Meddelelse om Sagens

Foretagelse.

§ 188.

Under Bevisforelsen have Parterne at

gjentage deres Fremstillinger af Sagens Sam-

menhæng i det Omfang, som Retten anser

for nødvendigt.

Slutningsforhandlingen (§ 195) knytter

sig umiddelbart t i l Bevisforhandlingen.

Forhandlingerne fortsættes uafbrudt i det

begyndte og de paafølgende Retsmøder, der

saavidt muligt skulle holdes paa de umiddel-

bart efterfølgende Dage, uden Hensyn t i l at

disse ikke ere de for Retten bestemte alminde-

lige Retsdage. Forhandlingen regnes ikke for

afbrudt, fordi der indtræder en Standsning i

den, saasom fordi en Kjendelfe maa afsiges

eller et Vidnes Ankomst oppebies, naar Retten

dog ikke strider t i l nogen anden Sags Fore-

tagelse.

§ 189.

I Reglen gives Ordet først t i l Sagsøge-

ren og derpaa t i l Sagsøgte, medmindre Ret-

tens Formand finder Grund til at bestemme,

at Parterne i en anden Orden skulle fremfore

deres Beviser. Han bestemmer ligeledes, om



Parternes Afhorelse flal finde Sted, forinden

Vidner og Syns- eller Skjonsmcrnd afhores,

eller efter disses Afhorelse.

§ 190.

Parterne afhore selv de af dem fremstil-

lede Vidner. 3aasnart et Vidne har besva-

ret ct forelagt Spørgsmaal, kan Modparten

nærmere udspørge det med Hensyn hertil.

Dog kan den, der forer Vidnet, modsætte sig

Afbrydelsen, nnar hans egen Tilspørgsel om

det paagjældende Punkt endnu ikke er tilende-

bragt. Naar et Vidnes Afhorelse er fuldendt,

kan Modparten, inden det aftræder, faae det

underkastet en ny Afhorelse, hvortil den,

som oprindelig har fort Vidnet, atter kan stille

Modspørgsmaal.

Retten kan stille Gporgsmaal t i l Vidnet,

saavel t i l nærmere Opklaring af Punkter,

hvorom Parterne have spurgt Vidnet, som t i l

selvstændig Oplysning af Sagen.

I Reglen maa et Vidne ikke hore paa

de foregaaende Vidners Forklaring, medmindre

Retten bestemmer anderledes.

§ 191.

Rettens Formand mager over, at Vidne-

forhorene foregaa med Orden og Værtighcd.

Han kan overtage Vidnets Afhorclse og for-

byde Parten umiddelbart at forhandle med

Vidnet, naar denne ikte vil rette sig efter hans

Paalæg og Irettesættelser; han kan gribe ind,

naar Parten i Vienets Afhorelse gaar uden^

for Sagen, og han kan slutte Vidneforhoret,

naar det skjønnes, at intet Videre ti l Sagens

Oplysning kan ventes at ville fremkomme ved

dets Fortsættelse.

s 192.

Naar udmeldte Syns- eller Skjonsmænd

have afgivet deres Forretning, kunne baade

Parterne og Retten stille Spørgsmaal ti l dem.

Deres Afhorelfe foregaar efter de om Vidner

gjældende Regler. Dog kunne Syns- eller

Skjonsmændene i Reglen raadslaa om Svaret,

medmindre Retten ifølge Paastano eller paa



Gmbedsvegne bestemmer, at de skulle afhores

enkeltvis.

§ 193.

Naar en Part har afgivet Forklaring af

egen Drift, er Modvarten berettiget til at

stille yderligere Svsrgsmaal t i l ham i Over-

ensstemmelse med de i tz 96 givne Regler.

s 194.

Tvistigheder, som opftaa under Bevisfsrcl-

sen i Anledning af Indsigelser eller Forlan-

gender af Parter, Vidner, Syns- eller Skjons-

mænd, paakjendcs af Retten, efterat Vedkom-

mende have ytret sig. I Retsbogen maa op^

tages en nsjagtig Angivelse af Indsigelsens eller

Forlangendets Indhold samt af Modpartens

Paastand i denne Anledning, Den nærmere

Begrundelse og Udvikling foregaar mundtligt.

I Reglen afsiges Kjendelse strax; men

dersom det findes nødvendigt, kan Sagen ud-

sættes, for at Retten kan raadstaa. Saadan

Udsættelse bor dog altid voere saa kort som

mnlig oa ikke uden swrfte Nødvendighed vare

længere end ti l næste Dag.

Zoregaar iievishandlingeu for en anden

Ret end den, ved hvilken Sagen ioorigt be-

handles, afgjoies opstaaede Tvistigheder as hin.

Iøvrigt komme de i Kapitlet om Bevis

givne nærmere Regler t i l Anvendelse.

s 195.

Naar Bevisforclsen er endt, udtale Par-

terne sig endelig over Bevisførelsens Resultat

samt over Sagen i oet Hele, derunder ogsaa

cver Retsspørgsmaalene i samme.

Rettens Formand flutter Forhandlingerne

saavel over Sagen i det Hele som over en-

kelte Punkter, naar disse stjonnes at vcere t i l -

strækkeligt behandlede.

Naar Parterne have udtalt sig, eller For-

manden slutter Forhandlingerne, optages Sa-

gen t i l Dom.



Kapitel I I I .

Om Bevis «g Neuisfsielse.

s 196.
Bevis kan fores baade direkte og indirekte.

Alt, hvad der efter sin Natur er istand t i l at
bidrage t i l Sagens Oplysning, kan benyttes
som Bevis. Undtagelse herfra finder kun Sted,
hvor Loven hjemler det.

§ 197.

Om Noget er bevist eller ikke, afgjøres

af Retten, uden at denne i sit Skjon herover

er bunden eller begrænset ved andre Regler end

dem, som Loven hjemler.

§ 198.

Spørgsmaal om Bevisbyrden afgjøres ef-

ter den hidtil gjældende Ret. Parterne kunne

ikke fordre nogen forelobig eller særskilt forud-

gaaende Bestemmelse af Retten om Bevisbyr-

dens Fordeling, men maa selv afgjøre, hvilke

af de Omstændigheder, for hvilke Retten har

fordret Bevis, del tilkommer dem at bevise, og

i Overensstemmelse dermed begjærc Adgang t i l

at fore Bevis.

s 199.

Er der imellem Parterne Strid, om en

Skade er foraarsagei eller hvilken Erstat-

ning der skal gives, har Retten, naar den

ifølge de Oplysninger, som foreligge eller ind-

hentes (§ 264), maa ansees for at være istand

hertil, at afgiore disse Spørgsmaal efter et

frit Skjon over alle i Betragtning kommende

Omstændigheder, Erstatningen anstaaes i Reg-

len ti l en rund Sum.

§ 200.

Retten har efter frit Skjon at afgjøre,

om og hvorvidt Dommc, der i Straffesager

cre overgaaede nogen af Sagens Parter, i

den foreliggende Sag skulle ansees for at af-

giue Bevis.



§ 2 0 1 .

Sætninger af fremmed Ret behouekun at

bevises, forsaavidt de ikke ere Retten bekjendte.

Ved Ndfindelsen af, hvad der er fremmed Ret,

ere Dommerne ikke indskrænkede t i l at benytte

de af Parterne fremforte Beviser, men de ere

bbfojede t i ! selv at anstille Underføgelser herom.

Hvad der er sagt om fremmed Ret, gjæl-

dcr ogsaa om indenlandske Sædvaner og saa-

danne specielle Bestemmelser, som Retten ikke

er forpligtet t i l at kjende.

Forste Underafdeling.

O m V i d n e b e v i s e t .

§ 202.

Enhver er pligtig at vidne, naar han paa

lovlig Maade indkaldes hertil.

Dog behøver Ingen at mode t i l Vidnes-

byrds Aflæggelse udenfor den Landsretskreds,

hvori han boer, dersom han derved vilde fane

længere at rejse hen t i l Retten end 18 Mile

paa Jernbane eller 0 Mile paa anden Maade

eller en tilsvarende Vejlængde delvis paa Jern-

bane og paa anden Maade.

Den, der indkaldes for at vidne for en

Ret, som holdes udenfor den Underretskreds,

hvori han boer, og som maa tilbagelægge en

længere Vej end 3 Mile paa Jernbane eller

1 M i l paa anden Maade for at naa ti l

Retten, kan fordre sine Rejseudgifter godtgjorte

med 1 Kr. for hver lobende M i l samt Tære-

penge af 4 Kr. for hver Dag. De Ydelser,

paa hvilke Vidnet har Krav, eller, hvis disse

ikke kunne anslaaes bestemt, tilborligt Forskud

paa samme, maa tilbydes betalte samtidigt med

Indkaldelsens Forkyndelse.

§ 203.

Vidnets Afhorclse foregaar i Reglen for

den Ret, som dommer i Hovedsagen.

Hvor Vidnet ifølge § 202 ikke er pligtigt

at mode for denne, fores det for Underretten

paa det Sted, hvor det boer.

Vidnets Afhorclse ved Underretten paa det

Sted, hvor det boer, kan endvidere anoidnes:



a) naar Parterne ere enige herom,

d) naar Retten skjonuer, at Vidnets Udsagn

ikke angaar væsentlige Punkter i Sagen,

eller naar dets Fremstillelfe vil medføre

Udgifter for Parteme og Ulcmper for Vid-

net, som ikke staa i noget rimeligt For-

hold t i l det Udbytte i Henseende t i l Sa-

gens Oplysning, der kan ventes af Vidncts

Afhorelse for dem, der skulle domme i

Sagen,

c) naar Vidnet er sygt og det ikke findes

hensigtsmæssigt at udsætte Sagen af den

Grund, eller naar Vidnet formedelst hoj

Alder eller Legemssvaghed ikke kan taale at

rejse.

Kan Vidnet i de under Li t i . o nævnte

Tilfælde ikke forlade sin Bolig, sættes Under-

retten der.

s 204.

Militære af Hæren og Flaaden crc pligtige at

aflægge Vidnesbyrd for de borgerlige Domstole

overensstemmende med Reglerne i denne Lov.

§ 205.

Indkaldelse t i l at mode og aflægge Vid-

nesbyrd udgaar efter Partens Begjæring fra

den Ret, for hvilken Vidnet skal mode (§

181). Indkaldelsen overgives Parten, der

har at besorge dens Forkyndelse for Vidnet

saa betimeligt, at dette erholder det fornødne

Varsel.

Skulle Vidner fores i Udlandet, kan paa-

gjældende Part forlange, at Retten skal udstede

de i saa Henseende fornødne Begjæringer t i l

de udenlandske Myndigheder.

For Forkyndelsen ere de i §§ 108—119

givne Regler gjaldende, dog at Forkyndelse

for Vidnet personligt, naar det opholder sig

her i Landet, bor søges iværksat, saavidt som

det er muligt, jfr. § 111 Lii i . b.

§ 206.

Indkaldelsen skal indeholde:

Vidnets Navn og Bopæl eller Opholdssted;

Navnene paa Sagens Parter samt en alminde-

lig Angivelse af dens Gjenftand; særligt

maa fremhæves, hvilken af Parterne der

lader Vidnet indkalde;



Betegnelse af den Ret, for hvilken der skal

vidnes, famt Tlden og Stedet, naar og hvor

Modet fkal foregaa.

Det maa iagttages, at Vidnet, hvis det

boer indenfor Landsretskredfens Grænser, faar

1 Uges og ellers 2 Ugers Varsel.

Indkaldelsen skal indeholde en Bemærk-

ning om det Ansvar, som Udeblivelse medfører,

og derfor bor paa Indkaldelsens Bagside fore-

findes en Afskrift af denne Lovs §§218 og 220.

§ 207.

Vidnesbyrd maa ikke afkræves:

1) Folkekirkens og anerkjendte TroessamfundZ

Præster om det, som i Skriftemaal eller

iøvrigt i deres Egenskab som Sjælesor-

gere maatte være dem betroet.

2) Sagførere angaaende det, som de ved Par-

tens Fortrolighed have erfaret i ?n borger-

lig Retstrætte eller Straffesag, der har

været dem betroet t i l Udforelse, eller hvori

deres Raadforsel har været brugt.

3) De ved den Kgl. Fødselsstiftelse i Kjoben-

haon ansatte Embedsmænd, Betjente og

Iordemodre angaaende de Fruentimmers

Svangerskab og Barnefodsel, som forloses

paa Stiftelsen.

Samtykker ten, der har Krav paa Hem-

meligholdelsen, eller er det iøvrigt klart,

at Vidnesbyrdets Aflæggelse ikke strider

mod dennes Dnske, finde de i foianftaaende

Nr. 1—3 givne Regler ikke Anvendelse.

4) Embedsmænd og Andre, der handle i offent-

ligt Hverv, angaaende Gmbedshemmelighe-

der samt angaaende andre Anliggender, om

hvilke det paaliggei dem at iagttage en

ubetinget og ubrodelig Tavshed.

Retten har paa Embeds Vegne, saavidt

muligt, at forebygge, at Vidnesbyrd modtages

i oe ovenanforte Tilfælde. Den kan efter

Omstændighederne endog nægte at udstede I n d -

kaldelse, naar det er klart, at den tilsigtede

Vidnefsrsel ikke vil kunne tilstedes.

§ 308.

Vidnet kan nægte at svare:

I )Naar det maa antaaes ikke at kunne be-

svare vedkommende Spørgsmaal uden at

udsige Noget, som umiddelbart udscrlter



det selv, dets Ægtefælle, Forældre eller Bsrn

for Beskjcrmmelse eller for Straf.

2) Naar det maa antages ikke at kunne be-

svare vedkommende Spørgsmaal uden at

udsige Noget, som udsætter det selv, dets

Mgtefælle, Forældre eller Born for For-

muetab, der ikke kan anfees for ganske

uvæsentligt, eller for anden dermed i Klasse

staaende Skade; dog kan Vidnesbyrd ikke

nægtes angaaende Retshandler, ved hvilke

Vidnet har ladet sig bruge som Vitterlig-

hedsvidne, eller hvor det som Hjemmels«

mand, Borgen eller Fuldmægtig af Hensyn

til Parten naturlige« maa ansees for plig-

tig t i l at give Oplysning om Forholdet.

3) De i § 20? omhandlede Personer kunne

nægte deres Vidnesbyrd, dersom Retten ikte

paa Embeds Vegne har vægret sig ved at

modtage det.

§ 209.

Born under 15 Aar maa ikke edfæstes.

Ej heller kan den eofæstes, som er tiltalt

for eller funden skyldig i Mened, eller den,

som ikke kan antages at lillægge Eden den

Betydning, samme efter sit Begreb skal have.

Ej heller maa edfæstes Personer, som lide

af væsentlig Forstands- eller Hukommelses-

svækkelse.

De i denne Paragraf omhandlede Perso-

ner ere undergivne den almindelige Forpligtelse

ti l at mode og forklare uden Ed sum Vidner.

Dog ber Afhorelsen af Afsindige eller an-

dre Personer, som ej ere istand t i l at afgive

en fornuftig Forklaring, ikke tilstedes.

§ 210.

I Reglen skal enhver Vidneforklaring be-

ediges, jfr. dog § 112 1ste Stykke. Afho-

relse uden Ed finder kun Sted, naar Ved-

kommende ikke maa edfæstes (z 209), eller

naar der mangler en for det Troessamfund,

hvortil han horer, anvendelig Edsformular.

En hsjtidelig Forsikring i Eds Sted og

med samme Virkning som denne, tillades kun,

hvor særlig Lov hjemler det for visse Troes-

samfund.



§ 2 1 1 .
Gfterat Vidnet er paaiaabt, stiller Rettens

Formand de Spørgsmaa' t i l det, som ere nod-
vendige for at forvisse sig om dets Identitet,
samt, om fornødent, for at afgjsre, om der
er Noget t i l Hinder for Vidnesbyrdets Mod-
tagelse eller Vidnets Gdfcestelse.

§ 212.
Derefter edfæstes Vidnet, medmindre Par-

terne vedtage, at dets Forklaring skal gjælde
uden Ed.

Den, der uden stjellig Grund nægter at
gjøre Ed, ansees som den, der vægrer sig ved
at svare.

Ved Edens Aflæggelse lover og sværger
Vidnet, at det vi l udsige den rene Sandhed
og i sine Svar paa Spørgsmaalene Intet for-
dslge, som kan tjene t i l Sagens Oplysning.
Forinden Eden aftægges, skal Rettens For-
mand indskærpe Vidnet Edens Hellighed og
betyde det Straffen for Mened. Det beror
paa Formanden at lade denne Forberedelse af
Vidneafhøringen foregaa enkeltvis for hvert
Vidne eller under Eet for flere eller samtlige
Vidner i Sagen.

§ 213.
Efter Edfæftelsen foregaar Vidnets Af-

horelse.
Det kan i Henhold t i l den aflagte Ed

udspørges saavel om Sagen selv som angaaende
alle Omstændigheder, der kunne have Indf ly-
delse paa dets Forpligtelse t i l at vidne eller
paa dets Troværdighed.

§ 214.
Den Part, der har ladet et Vidne ind-

kalde, kan, naar Vidnet har givet Mode, ikke
uden Modpartens Samtykke frafalde dets Af-
hsrelse med den Virkning, at Modparten af-
skjcrres fra at stille Spørgsmaal t i l Vidnet,

§ 215.
Et Vidne, som anser sig for berettiget t i l

i det Hele eller for en Del at nægte at vidne
i den Sag eller for den Ret, maa dog med
den af § 218 flydende Indskrækning mode
efter Indkaldelsen og fremsætte sin Indsigelse
til Paakjendelfe af Retten.
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Gaar Indsigelsen ud paa, at Vidnet over«

hovedet kan nægte at give Mode som Vidne

i den Sag eller for den Ret, maa den frem-

sattes forinden Gdfcestelsen.

Vidnet maa oplyse Omstændigheder, af

hvilke det kan sees, at Indsigelsen er grundet.

s 216.

Kjendelser, ved hvilke det trods fremsat

Indsigelse paalægges Nogen at vidne, kunne

gjøres t i l Gjenstand for Besværing t i l hojere Ret,

Der gives i saa Fald Vidnet en af Retten

fastsat Frist t i l at iværksætte de t i l Besvæ-

ringens Iværksættelse nødvendige Skridt. Ud-

lober denne uden at være benyttet, eller frem-

mes Sagen ikke behørigt, ansees Besværingen

for frafaldet.

s 217.

Retten kan paa Grund af et Vidnes Ind-

sigelse imod at afgive Forklaring eller imod at

mode udsætte Sagen, naar vedkommende Part

begjærer dette.

Udsættelsen kan gives paa bestemt T i o

eller indtil videre. I sidste Tilfælde kan den

Part, som mister at fremme Sagen, melde sig

hos Rettens Formand, naar Hindringerne ere

hævede, og forlange, at han skal beramme en

Tid t i l Sagens Foretagelse samt indkalde alle

Vedkommende t i l Mode,

Ved Forhandlingens Gjenoptagelse bliver

da at iagttage Bestemmelsen i § 187 2 det

Stykke.

§ 218.

Udebliver et indkaldt Vidne uden oplyst

lovligt Forfald, og vil Parten ikke frafalde dette

Vidnes Forels«, har Retten, naar Indkaldelsen

skjønnes at være lovlig iværksat, og Vidnet

ikke sees at bo saa langt borte, at det ikke

er pligtig at give Mode, strax at afsige en

Kjendelje, ved hvilken der idommes Vidnet:

li) en Bede fta 2 0 — 2 0 0 Kr. og

li) Erstatning for Udgifterne ved det forgjæves

afholdte Retsmøde, ligefom

o) Vidnet paany befales at mode t i l en op-

givet Tid, ti l hvilken Sagens Forhandling

udsattes.

Den Part, der forer Vidnet, er pligtig

at lade Kjendelsen med Fristforelæggelsen ve-
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timeligt forkynde for Vidnet, Forfommcs dette,

ansces Vidnets Forelse uden videre for fra-

faldet. Men iagttages det, sorger det Offent-

lige for Straffens Fuldbyrdelse, medens det

overlades t i l Vedkommende selv, om han vil

inddrive Erstatningen.

§ 219,

Moder Vidnet ikke t i l den Paany fastsalte

Tid, og vil Parten ikke frafalde dets Forclse,

har Retten, naar Kjeudelsens og Fristforelæg-

gelsens Forkyndelse stjonnes at være lovlig iværk-

sat, straz at afsige en ny Kjendelse, hvorved:

a) Omkostningerne ved det atter forgjæves af-

holdte Mode paalcegges Vidnet,

d) ct nyt Mode berammcs t i l Sagens Fore-

tagelse,

c) Vidnet beordres strax hensat t i l Forvaring

paa offentlig Bekostning, indtil det i det

berammede Retsmøde har været fremstillet

og besvaret de det lovlige« gjorte Spørgs-

maal; dog har Vidnet Adgang ti l Los-

ladelse mod saadan Sikkerhed, som Retten

finder tilstrækkelig.

For Iværksættelsen af den under Litr. c

givne Bestemmelse sorger Rettens Formand,

hvorimod det beror paa Parterne selv at gjøre

Exekution for de tildomte Omkostninger.

§ 220.

Er der i Medfor af de forcgaaendc Paragrafer

idomt ct udeblevet Vidne Straf og Erstatning, har

Vidnet, naar detfremstilles eller moder forRctten

t i l Vidnesbyrds Aflæggelse, Adgang t i l at frem-

komme med Oplysninger om, at det har havt

lovligt Forfald, eller at behorig Indkaldelse ikke

har fundet Sted. Findes disse Oplysninger

fyldestgørende, ophæver Retten den over Vid-

net afsagte Kjendelse. Dog kan Retten, hvis

det befindes, at Vidnet vel har havt lovligt

Forfald, men det har forssmt at anmelde

saadant for Retten saa betimeligt, at Bestem-

melsen i § 185 sidste Stykke kunde komme

til Anvendelse, efter Omstændighederne ind-

skrænke sig t i l at nedsætte den idomte Straf

eller de Vidnet paalagte Omkostninger.

Nægter Retten at tage Vidnets Indsigelse

ti l Folge, forsaavidt den fremsættes i det

Mode, hvortil Vidnet er indkaldt, eller at ophcrve

den Kjendelse, som ifølge §§ 218 og 219 maatte
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være afsagt over Vidnet, kan Vidnet erholde en

Frist t i l at iværksætte Besværing.

Fremsætter Vidnet ikke Begjæring om.den

ifølge § 218 affagte Kjendelses Ophcevelfe i

det Mode, t i l hvilket Sagens Forhandling er

udsat, ansees Besværing over Kjendelsen for

frafaldet, og der kan da ikke heller iværksættes

nogen Besværing over den i Tilfælde af fortsat

Udeblivelse faldende Kjendelse.

§ 2 2 1 .

Vægrer ct Vidne sig ved at svare, uden

at ville iværksætte Besværing eller efter ved

Hojcsteret at være kjendt pligtig t i l at vidne,

og vil Parten ikke frafalde det fremsatte Spørgs-

maal, beordrer Retten Vidnet strax hensat t i l

Forvaring paa offentlig Bekostning.

Gjor Vidnets Vægring det nødvendigt at

udsætte Sagen, dommes det derhos t i l at er-

statte de ved det forgjæves afholdte Mode for-

voldte Udgifter.

Vidnet forbliver i Forvaring, indtil det

bekvemmer sig t i l at svare. Det har i faa

Fald at tilkjendegive Rettens Formand dette,

hvorefter han paa Vidnets Bekostning indkalder

alle Vedkommende ti l Mode.

Dog bliver Vidnet saavel i heromhandlede

som i det i § 219 nævnte Tilfælde at los-

lade efter 6 Maaneders Forlob, faavelsom naar

Parten tilkjendegwer, at han frafalder dets

Forelse.

§ 222.

Naar et Vidne er afhort, forbliver dct

tilstede under den senere Bevisforelsc, indtil

Formanden tillader det at forlade Retten

enten ubetinget eller imod at blive tilstede i

Nærheden,

Vidnerne maa ikke forelægge Parterne

eller hverandre Spørgsmaal, men de kunne

begjære af Formanden paany at stedes t i l

Nfhorelse, naar de i Lobet af Forhandlingerne

ville fuldstændiggjøre eller berigtige deres egne

eller et andet Vidnes eller Parternes Udfagn.

De kunne ligeledes efter Parternes Begjæring

eller Rettens Beslutning afhores paany, naar

dertil findes Anledning.

Vidner, hvis Udsagn ftaa i Str id med

hinanden, kunne efter Parternes Begjæring

eller Rettens Beslutning stilles imod hinanden.



Forlader et Vidne ubefojet Retslokalet,

eller overtræder det Formandens Paalæg om

at blive tilstede i Nærh'den, kan det behandles

paa den Maade, som i § 221 er bestemt om

det Vidne, der ubeset nægter at svare.

s 223.

De i det Foregaaende omhandlede Tvangs-

midler imod Vidnet bringes t i l Anvendelse af

den Ret, for hvilken Vidnet er indkaldt t i l at

mode.

§ 224.

Nfhores et Vidne ikke under Bevisforhand-

lingen, men for en Underret, enten i Henhold

ti l Rettens Bestemmelse ifølge § 181 , jfr.

§ 203, eller fordi Vidnet er afhort forinden

Bevisforhandlingen, jfr. § 373, skal dets

Udsagn fuldstændigt nedsknves, oplæses for

Vidnet og tiltrædes af dette, i Overensstem-

melse med de hidtil gjældende Regler.

Den Part, som vil benytte Vidneforkla-

ringen, kan da under Bevishandlingen frem-

lægge og lade oplæse en Udstrift af den op-

tagne Protokol.

Anden Underafdeling.

Om B e v i s ved S y n eller S k j s n .

§ 225.

Fremsættes Begjæring om Optagelse af

Syn eller Skjon, udmelder Retten, hvor den

tager Begjæringen t i l Folge, jfr. § 181 , een

eller flere Syns- eller Skjonsmænd. Antallet

bestemmer Retten, forsaavidt ingen særlig For-

skrift herom er given.

Findes der ikke sagkyndige Personer, som

kunne benyttes, indenfor Retskredsen, eller er

den Ting. som skal være Gjenftand for Forret-

ningen, udenfor Retskredsen, kan Retten ud-

melde Mænd af andre Retskredse, saafremt det

oplyses, at disse ere villige t i l at efterkomme

Udmeldelsen. I modfat Tilfælde har Retten

at begjære de fornødne Sagkyndige udmeldte af

den Landsret eller af den Underret, i hvis

Kreds saadanne formenes at bo. Disse ere

da pligtige at foretage Syns- eller Skøns-

forretningen, ligesaafuldt som om de boede i

den Retskreds, hvor Hovedsagen fores.



§ 226.

Enhver af Parterne kan gjøre Henstilling

i i l Retten om Valget af Syns- eller SkjoAS-

mændene, men Retten er ikke bunden herved.

Personer, der paa Grund af deres For-

hold t i l Parterne eller Sagen vilde være inha-

bile som Dommere, maa ikke udmeldes.

Udmeldes kunne ikkun uberygtede Personer,

som hore t i l et Troessamfund, for hvilket en

anvendelig Edsformular er foreskrevet eller

hojtidclig Forsikring i Eds Sted hjemlet, og

som ikke vilde være udelukkede fra at edfæste?

som Vidner.

§ 227.

Retten bor, forinden Udmeldclsesdckrctct

afsiges, meddele Parterne, hvilkc Personer der

agtes udmeldte, og give dem Adgang ti l at

fremkomme med deres Indsigelser imod disse.

Indsigelser, der ikke gjøres gjældende strax ved

Udmeldelsen, kunne ikkun tages i Betragtning,

naar Parten oplyser, at han uden Brede fra

sin Side har været ude af Stand ti l at frem-

sætte dem tidligere. Den Part, der agter at

fremsætte saadanne Indsigelser, har inden 8

Dage efter Udmeldelsen at indkalde Modparten

t i l et Mode for den Ret, der har foretaget

Udmeldelsen, og i dette at fremsætte sine Ind -

sigelser. Rettens Kjendelse kan, naar cm tager

Indsigelserne tilfølge, ikke angribes vedRetsmidler;

ncrgter den at tage Indsigelserne tilfslge, kan

der finde Besværing Sted over dens Afgjsrclsc.

§ 228.

Enhver, der er pligtig at vidne, er ogsaa

pligtig at modtage Udmeldelse som Syns- eller

Skjsnsmand; dog gjælde de om Vidner givne

Afstandsbestemmelser ikke om Syns- eller Ekjons-

mænd.

Statens Embedsmænd og Bestillingsmænd

maa fritages, naar de ved Skrivelse fra dc

dem foresatte Myndigheder oplyse, at de ikke

have Tid, eller at Forretningens Foretagelse

iøvrigt kommer i Str id med deres offentlige

Pligter.

Syns- og Skjonsmcend erholde, forsaa-

vidt det dem paalagte Hverv kræver deres Nær-

værelse mere end en "2 M i l borte fra deres

Hjem, i Vederlag for Befordring 1'/? Kr. for

hver lobende M i l samt derhos i Lærepenge 6



Kr. for hver Dag, de ere fraværende fra

Hjemmet. Disse Ydelser eller, hvis de ikke

kunne anstaaes bestemt, passende Forskud paa

oem skulle tilbudes forud. Syns- og Skjons-

mænd have derhos Krav paa Godtgjørelse af

havte Udlæg og paa sportelmæssig Betaling

for deres Forretnings Udforelse. Har denne

udkrævet særlig Moje eller Tidsanvendelse eller

særegne Fagkundskaber, kan Rettens Formand

forhoje den sportelmæssige Betaling efter sit Skjon,

Udenfor de heromhandlede Betalinger maa

Syns- eller Skjonsmænd under den i Straffe-

lovens § 117 bestemte Straf Intet modtage

af Parterne for deres Forretning.

§ 229.

T i l Forretninger, ved hvilke der udkræves

særegne videnskabelige Kundskaber eller Færdig-

heder, som forudsætte saadanne, bor i Reglen

kun udmeldes Personer, der ifølge offentlig

Stil l ing eller dog ifølge offentlig aflagte Prover

maa ansees sur duelige hertil.

Udkræves andre særegne Indsigter eller fag-

mæssige Færdigheder, maa i Reglen vælges

Personer, som ifølge Livsstilling eller sædvanligt

Erhverv ere kyndige i de omspurgte Retninger.

§ 230.

I Udmeldelsesdekrctet maa det angives

tydeligt, hvad der er Forretningens Gjenstand

og Djemed. Tillige nævnes den Tid, da Be-

visforhandlingen skal foregaa (§ 181), og det

paalægges de Udmeldte t i l den Tid at mode

for at aflevere og beedige deres Forretning.

I Reglen skal Forretningen afgives i Form

af en skriftlig Erklæring, undertegnet af de

Udmeldle. Men hvor Sagens Beskaffenhed

tillader det, kan Retten i Udmeldelsesdekretet

tilstede de Udmeldte at afgive deres Syn eller

Tkjon mundtligt t i l Retsbogen.

s 2 3 1 .

Parten har snarest muligt og senest inden

3 Dage at gjøre de fornødne Skridt t i l , at

Udmeldelsesdekretet kan blive forkyndt for de

Udmeldte i Overensstemmelse med de for

Vidner i § 205 angivne Regler.

Tillige have Parterne at give de Udmeldte

Lejlighed t i l at bese eller gjøre sig bekjendte

med Forretningens Gjenstand, forsaaviot denne



er i deres Vcerge eller under de:es Raadighed.

Naar en Part vægrer sig ved at efterkomme

Synsmændenes og Modpartens Opfordring i

saa Henseende, bliver han at behandle efter

Grundsætningerne i denne Lovs § 97.

Gr Forretningens Gjenftand i Trediemands

Værge og nægter han de Udmeldte Adgang t i l

at iagttage den, have Synsmændene herom at

afgive Forklaring i Retsmødet, Skjonner Retten,

at Trediemands Vægring ifølge Grundsætnin-

gerne i § 242 er ubefojet, paalægges det

denne at tilstede Synsmændene Adgang inden

en vis Frist, og Sagen udsættes. De i §

243 omhandlede Regler blive isvrigt i saadant

Tilfælde at anvende.

Syns- og Skjonsmændene skulle paa Par-

ternes egen Bekostning give disse Underretning

om, naar og hvor Forretningen foregaar, lige-

som de ogsaa, naar Forretningen afgives skrift-

ligt (Z 230), have at meddele Parterne Gjen-

part af den eller dog at give dem Adgang til

at gjøre sig bekjendte med den senest 3 Dage

forinden Bevisforhandlingen.

§ 232.

T i l den i Udmeldelsesdekretet fastsatte Tid

mode Syns- eller Skjsnsmændene i Retten

og aflægge Ed paa deres Forretning, som

de oplæse og overgive ti l Retten. Ere de ikke

enige, maa det fremgaa af Forretningen, af

hvilken Anskuelse de enkelte Syns- eller Skjons-

mænd ere.

Naar Syns- eller Skjonsmændene bo

eller opholde sig langt fra det Sted, hvor

Hovedsagen behandles, kan Retten, hvis Syns-

eller Skjsnsmændenes Fremstillelse under Ho-

vedforhandlingen skjønnes at kunne undværes,

i Udmeldelsesdekretet bestemme, at de skulle mode

og afhjemle deres Forretning samt besvare

fremsatte Spørgsmaal for en af Retten be-

stemt Underdommer.

Tiden herfor fastsættes saaledes, at den

afhjemlede Forretning beskrevm kan fremlægges

og oplcrses under Hovedsagens Forhandling,

§ 233.

Klage over Syns- og Skjonsmænds Frem-

gangsmaade ved deres Forretning fremsættes

for den udmeldende Ret, der kan paalægge



dem at omgjsre eller fuldftændiggjøre Forret-

ningen, De herved nødvendiggjorte Udsættel-

ser bestemmes af Retten.

§ 234.

Imod Svns- eller Skjsnsmænd, der uden

lovligt Forfald udeblive, eller uden tilstrækkelig

Grund forsomme at gjøre deres Forretning

færdig, eller nægte at deltage i Forretningen,

eller ubefojet vægre sig ved at efterkomme Rettens

Paalæg om at omgjo« eller fuldstændiggøre

Forretningen, anvendes de i §§ 2 1 8 — 2 1 9

for Vidner bestemte Tvangsmidler, med de

Lempelser, som følge af Forholdets Natur.

Imod Syns- eller Skjonsmænd, dcr nægte at

besvare de t i l dem i Retten stillede Spørgs-

maal, komme Reglerne i § 221 t i l Anven-

delse.

Dog kan Retten, naar dette er muligt og

efter Omstændighederne kan bidrage t i l Sagens

Fremme, ester paagjældende Parts Begjæring

udnævne andre Syns- eller Skjsnsmænd enten

straz, eller naar de anordnede Tvangsmioler

uden Frugt ere anvendte. Parten ansees, naar

han fremsætter en saadan Begjæring, al fra-

falde yderligere Tvangs Anvendelse mod den

eller de gjenstridige Syns- eller Skjonsmænd.

§ 235.

Have Syns- eller Skjonsmænd Forfald,

eller har det været dem umuligt at gjøre For-

retningen færdig, komme de i § 220 givne

Regler t i l Anvendelse med de Lempelser, som

følge af Forholdets Natur.

§ 236.

Med Hensyn t i l Indsigelser fra Syns-

eller Stjonsmændenes Side saavelsom Besværing

ooer de Kjendelser, hvorved Noget paalæg-

ges dem, forholdes efter de om Vidner givne

Regler.

§ 237.

De om Vidner givne Regler skulle med

de Lempelser, der følge af Sagens Natur,

anvendes paa Syns- og SkjsnZmænd, forsaa-

vidt denne Lovs Forskrifter ikke ere t i l Hinder

derfor.
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§ 238.

Retten er ikke bunden ved Syns- eller

Skønsforretningens Resultat og kan paabyde

Foretagelse af ny Forretning enten af de samme

eller andre Syns- eller Skjonsmænd.

§ 239.

Med Svns- eller Skjoneforretnings Op-

tagelse, forinden dette efter de almindelige

Negler kan ske under Hovedforhandlingen,

forholdes efter Bestemmelserne i sjette Afsnit

Kapitel I ,

Tredie Underafdeling,

O m Beu is ved Dokumenter .

s 240.

Dokumenter, som ere i Partens Besiddelse,

eller som ban uden Rettens Medvirkning kan

forskaffe sia, maa i Neglen forelægges Retten

i det t i l den mundtlige Forhandlings Begyn-

delse bestemte Msde, efterat de forud have

været meddelte Modparten enten i Overens-

stemmelse med Reglerne i §H 159 og 162 eller,

hvis dette ikke har runnet ske, senest 3 Dage

forud. Dog kunne de forelægges fenere under

Eagi'n eller uden foregaaende Meddelelse ti l

Modparten, na,n' dette i Henbold t i l Grund-

sætningerne i § 168 tillades af Retten.

§ 2 4 1 .

Bcraaber en Part sig paa Dokumenter,

der ere i Modpartens Værge eller under hans

Raadighed, kan han opfordre denne ti l under

Bevisforhandlmgen at fremlægge dcm for

Retten cfter 3 Dages forudgaamde Meddelelse

til Parten selv. Opfordringen maa ledsages

af en Angivelse af de Kjendsgjerninger, som

ved Dokumentet skulle, bevises. Ubefojet Væg-

ring ved at fremkomme med Originaldoku-

mentet eller bekræftet Gjenpart, hvor dette er

tilstrækkeligt, kan Retten i faa Fald tillægge

Virtning i Overensstemmelse med Grundsæt-

ningerne i § 97. Det Samme gjælder ogsaa,

naar Vedkommende for at bindre Dokumen-

tets Fremlæggelse har odelagt det eller uden

Nsdvendigyed givet det fra sig.



Paastaar vedkommende Part, at der i

Dokumentet tillige indeholde? Oplysninger,

som ere denne Sag uvedkommende, og som

han ikke onsker bckjendtgjortc, bestemmer Retten,

p.ia hvilken Maade Dokumentet skal frem-

lægges

Nægter vedkommende Part at vccrc i Be-

siddelse af det angivne Dokument, paahviler

det den, som fordrer dets Fremlæggelse, at be-

mse hans Besiddelse deraf.

De i denne Paragraf omhandlede Op-

fordringer t i l at fremlægge Dokumenter sknlle

i Reglen fremsættes i det i § 180 omhand-

lede Retsmøde, i hvilket Forhandling finder

Sted og fornøden Kjendelsc afsiges.

§ 242.

Trediemand er pligtig t i l paa Opfordring

at fremkomme med Dokumenter, naar ved-

kommende Part enten er Medejer af dem eller

isvrigt p.ia Grund af Retsforholdets Beskaf-

fenhed har en af Processen uafhængig Ret ti l

at benytte dem fom Bevis for sine Rettig-

heder.

Men selv hvor dette ikke er Tilfældet, skal

Trediemand være pligtig at bidrage t i l Sagens

Oplysning ved at give Retten og Parterne

Adgang til Benyttelse eller Besigtelse af Do-

kumenter, der ere hans Raadighed undergivne,

men dog kun, forsaavidt Dokumenternes Frem-

førelse ikke vilde kunne skade ham selv eller

paadrage ham Udgifter eller betydelig Ulejlighed,

§ 243.

Den Part, der vi l benytte et under Trc-

diemands Raadighed værende Dokument som

Bevis, hnr i Reglen i det i § 180 omtalte Retsmøde at fremsætte Begjæring om, at det maa

paalægges Trediemand paa Partens egen Be-

kostning under Bevisforhandlingen at fremlægge

Dokumentet efter 3 Dage forudgaaet Meddelelse

til Parterne. Saadan Beajæring maa indeholde

en nsjagtig Opgivelse af de Fakta, der ved

Dokumentet skulde bevises, samt nærmere For-

klaring angaaende de Grunde, hvorfor Parten

antager, at den opgivne Tredjemand er i Be-

siddelse af Dokumentet og pligtig at frem-

lægge det.

Retten kan derefter ved Kjendelse paalægge



Trediemand at fremkomme med Dokumentet

uden Hensyn ti l , om han boer i Retskredsen

eller ikke. Vedkommende Part har at drage

Omsorg for denne Kjendclses usorterede For-

kyndelse for Trediemand; Forssmmelse hermed

anfees som Frafaldelse af Begjæringen om Do-

kumentets Fremførelse. Trcdiemand kan enten

mode eller lade mode eller i behorig Tid

oversende det forlangte Dokument t i l Rettens

Formand, som derefter besorgcr det meddelt

Modparten og fremlagt.

Under Bevisforhandlingen maa enten Do-

kumentet efter behorig forudgaaet Meddelelse

fremlægges eller de Indsigelser fremsættes, ved-

kommende Trcdiemand tror at kunne gjøre.

Disse forhandles og paakjendes efter de om

Vwner givne Regler i Z§ 215 og 216, lige-

som de paa samme Maade ere Gjenstand for

Besværing t i l hojere Ret.

Imod den Trediemand, der ubefojet ude-

bliver eller undlader at efterkomme Rettens

Paalæg, anvendes de for Vidner foreskrevne

Tvangsmidler, jfr. §§ 2 1 8 — 2 1 9 .

Med Bcvisforhandlingeus Udsættelse i An-

k'dning af Tredicmands Indsigelser eller Væg-

ring forholdcs efter Reglerne i § 187, jfr.

§ 217.

s 244.

Om offentlige Dokumenter afgive fuldt

Bevis for det, som efter deres Indhold skal

have fundet Sted, afgjøres efter de hidtil gjæ!-

dendc Negler,

Modbevis el ikke udelukket.

s 245,

Bekræftede Genparter af offentlige Doku-

menter have famme Beviskraft »ned Hensyn

ti l Indholdet som Originalen, naar Bekræf-

telsen tilfredsstiller Fordringerne til et offent-

ligt Dokument.

§ 246.

Prwatdofummtels Beviskraft bcdommcs

efter de hidtil gjældendc Regler, forsaavidt

denne Lov ikke bestemmer anderledes,

8 247.

Hvorvidt et Dokuments Beviskraft »vækkes

eller ophæves ved Makulering, Sonccriirning



Udstregning og des!., afgjmes ved Rettens

Skjsn,

Ligeledes afgjør Retten efter sit Ekjon,

hvilken Betydning dcr skal tillægges Mangler

eller UregelinæZsighcdrr ved dets Udstedelse.

§ 248.

Indenlandske offentlige Dokumenter skulle

formodes at være ægte, naar deres Udseende

oq Form ikke frembudcr nogen særlig Tvivls-

grund.

Om et udenlandsk offentligt Dokument

skal formodes at være ægte, afgjøres as Retten,

Er det paa behørig Maade forsynet med

diplomatisk Legalisation, nyder det samme

Mgthedsformodning som et indenlandsk offent«

ligt Dokument.

§ 249.

Et Privatdokuments Mglhcd maa bevises.

Ti l saadant Bevis er det, uaar der ikke

skjoimcs at være Grund ti l at antage en For-

falskning, i Reglen tilstrækkeligt, at Underskrif-

tens Wgthed godtgjoies.

5 250.

Om Regnskabsbilag skuNe formodes at

være ægte i Forhold til den, til hvem Regn-

skabet afiægges, afgjøres ved Rettens Skjsn,

medmindre særlige Lovbestemmelser indeholde

andre Regler.

s 251,

Privatdokumenter af saaoan Wde, al

deres Wgthed ikke kan oplyses ved Vidncbevis

eller ved Parternes egne Erklæringer, kunne

holdes for ægte, naar Stedet, hvor Doku-

mentet findes, Maaden, hvorpaa det er be-

varet, eller andre Omstændigheder i over-

vejende Grad tale derfor.

s 252.

Beviset for et Priuatdokuments Wgthcd

bliver at fore og bedomme efter de alminde-

lige Regler, hvorved ogsaa den Retten i denne

Lovs § 257 givne Myndighed til at tilstede

den Bevispligtige at udfylde Beviset ved sin

Ed kommer t i l Anvendelse.



§ 253,

Producenten af ct Privatdokument kan,

selv om han ikke har tilvejebragt nogen For-

modning for dets Mglhed, forlange, at dct

paalægges den, mod hvem Dokumentet frem-

lægges, edelig at benægte sin Underskrift med

den Virkning, at Dokumentet undcr Sagen

holdes for ægte, hvis Eden ikke aflcrggcs,

s 254.

Den, der imod bedre Vidende har ncc>,,tel

Wgtheden af et Dokument, bliver ved den

endelige Dom at anse med Bøder fra 200

t i ! 400 Kr., uden at herved er udelukket

det Ansvar, fom efter Straffelovgivningens al-

mindelige Regler maatte være pandraget.

§ 255,

Om en Part ved senere Mringcr eller

Foretagender har afskaarct sig fra at bestride

et Dokuments IEgthcd eller Beviskraft, af-

giorcs ved Rettens Skjon.

Fjerde Underafdeling.

Om P a r t s Ed,

§ 256.

Parterne kunne vedtage, at Antagelsen

eller Ikke-Antagelsen af et omtvistet Faktum

skal bero paa, at den ene eller den anden

af Parterne med Ed bekræfter, at han vecd

eller endog blot, at han ikke veed rettere, end

at det har eller ikke har fundet Sted.

Saadan Vedtagelse lægges da ti l Grund

ved Kjendeisens eller Dommen« Afsigelse.

Vedtagelsen indfores ordret i Retsbogen,

oplceses og vedtages af Parterne.

§ 257.

Retten kan efter sit Skjon over Bcvis-

forclsens Resultat enten tillade den Bevis-

pligtige at bekræfte fremsatte faktiske Anbrin-

gender med Ed og derved fyldestgjøre den ham

paahvilende Bevispligt, eller paalægge den

Bevispligtiges Modstander edelig at fragaa



imod ham anforle KjendZgjerninger med den

Virkning, at disse ikke ansees for tilbsrligt

benægtede, dersom Eden ikke aflcegges. Ere de

Handlinger, angaaende hvilke Eden skal af-

lcegges, ikke foretagne af Parten felv, men af

Trediemand, i hvis Sted han er traadt eller

ved hvis Foretagender han er bunden, fan

Sagens Udfald gjøres afhængig af saadan

Trediemands Ed i Stedet for af veokommenoe

Parts egen,

§ 258,

Retten er i Udovelsen af den samme ved

§ 257 tillagte Myndighed ikke bunden ved

Lovregler, men det er overladt ti l dens Skjon,

baade om Ed skal tilstedes eller paalægges

nogen af Parterne, og hvilken.

Dog kan — foruden hvad der er bestemt

med Hensyn t i l Privatdcknmentets Wgthed i

H 253 —den, der ststter sin betimelig paa-

talte Fordring paa lovligen fort Handelsbog,

nden al videre Bevisforelfe forlange, at Retten

enten skal paalægge Modparten at fralægge sig

Fordringen med Ed, eller tilstede, at Handels-

bogens Forer bekræfter Fordringens Rigtighed

med Ed.

I Sager angaaende Underholdningsbidrag

!il uægte Born skal Barnemoderen ligeledes

være befojet t i l uden videre Bevis at forlange

Sagens Nfgjerelfe ved Parts Ed, saaledes at

Retten ifølge Sagens Omstændigheder kan af-

gjsre, om Eden skal aflægges af' hendr eller

den, der sigtes som Barnefader.

§ 259.

Naar Sagens Afgjsrelse skal ske ved

Parts Ed, tilstedes eller paalægges Eden i

den endelige Dom.

Denne bliver ifølge heraf at affatte alter-

nativt, ligesom efter de hidtil gjældeude Regler.

§ 260,

For Edens Aflæggelse fastsættes i Dommen

en Frist af 4 Uger.

I det t i l Edens Aflæggelse bestemte Retsmøde skal Eden aflægges, saafremt Sagen ikke

er paaanket t i l hojere Ret, eller Andragende

om fornyet Foretagelse af Sagen er indgivet.



Den Edspligtige, der udebliver uden lovligt

Forfald, anfees for at have ncrgtet Edens

Aflægge!'?. Modpartens Udeblivelse er irrgen

Hindring for Edens Modtagelse,

Sfjonnes et anmeldt Forfald lovligt, kan

Retten give den fornødne Udsættelse,

§ 261 ,

Eden aflægges i Neglen for den Ret, der

har afsagt Dommen. Dog kan det, huis den

Edspligtige boer udenfor Landsrctskvedsen eller

stedlige Forhold lægge betydelige Hindringer

i Vejen for Edens Aflæggelse for Lands-

retten inden den foreskrevne Frist, i Dommen

bestemmes, at han skal have Valget mellem at

aflægge Eden for den Ret, der har afsagt

Dommen, eller for Underretten paa det Sted,

hvor han boer eller opholder sig. Vælger han

dette Sidste, har han at henvende sig til ved-

kommende Underdommer for at faae et Mode

berammet til Edens Aflæggelse inden den fast-

fatte Frist, ligesom han har med ct Varsel af

mindst en Uge at kalde Modparten t i l dette

Mode.

Ret kan sættes paa den Edspligtiges

Bopæl, n,'ar denne paa Grund af Sygdom

ikke kan forlade samme.

Forinden Eden aflægges, kan Ret'en gjøre

Parten passende Forestillinger og ved Spørgs-

maal forvisse sig cm, at han Mulde forstaar

Eesthemaet. Finder Retten i Henhold hertil

eller paa Grund af den Maade, hvorpaa Par-

ten udtaler sig om Sagen, Betænkeligheder ved

at modtage Gden, kan den udsætte Sagen ti l

et fslgenbe Retsmøde eller endog uægte at

stede ham til Edsaflæggelse v d en Kjendelse,

hvorover der kan fores Besværing efter de al-

mindelige Regler.

De Erklæringer eller Udtalelser af Parten,

som have fremkaldt Rettens Betænkelighed Ul-

fores Retsbogen,

§ 262.

Er den Gdspiigtige efter Dommens Af-

sigelse, men forinden Edsfristens Udlob afgaaet

ved Doden eller bleven afsindig eller domfældt

for Mened, kunne de, der træde i hans Sted

eller varetage hans Anliggender, forlange ny

Foretagelse af Sagen (§ 328, jfr. § 327).



Kapitel I V .

Om Vomme «<z Kjendelser.

§ 263.

Kjendelser afsiges snarest muligt og i Reg-

len senest Dagen efter, at Forhandlingen om

det omtvistede Punkt er tilende.

Parterne og efter Omstændighederne Vidner,

Syns- og Skjonsmænd have at give Mode

tit den af Retten for Kjendelsens Afsigelse

bestemte Tid, om hvilken de undenettes enten

i Retsmødet eller ved Formandens Foranstalt-

ning.

Videre Forkyndelse eller Meddelelse af

Kjendelser er ufornøden, naar de Paagjældende

paa behorig Maade have faaet Anledning t i l

Mode ved Afsigelsen.

Kjendelser maa begrundes, og de faktiske

Omstændigheder, hvorpaa de bygges, maa noj-

agtig angives, naar Retsbogen ikke indeholder

det Fornodne i saa Henseende. Andre Be-

stemmelser af Retten, som ikke gaa ud faa at

afgjøre opstaaede Tvistigheder, behøve ikke at

begrundes.

Iøvrigt komme de nedenfor om den ende-

lige Doms Vedtagelse givne Regler t i l An-

vendelse paa Kjendelfer og andre Bestemmelser

af Retten.

s 264.

Dersom Retten, efterat Optagelse t i l Dom

er sket, sinder Grund t i l at stille nye Spørgs-

maal af den i § 95 omhandlede Beskaffenhed

til Parterne eller t i l at indhente Syn eller

Skjon, er den berettiget t i l at indkalde

Parterne t i l et Mode, i hvilket de have at

besvare de dem forelagte Spørgsmaal og

det kan derhos, hvor det udførdres, paa-

lcegges dem efter Rettens nærmere Anvis-

ning at fremskaffe Syns- eller Skjonsbevis,

Retten er, dersom den ikke finder Parternes

Tilkaldelse forneden, berettiget t i l ogsaa uden

saadan at afkrceve Sagkyndige deres skriftlige

eller mundtlige Udtalelser om de tvivlsomme

Punkter.

Udgifterne ved de i denne Paragraf om-

handlede Foranstaltninger udredes forskudsvis

af det Offentlige, indtil det ved den endelige

11



Dom kan afgjsres, hvo af Parterne der stat

boere dem,

s 265.

Ved Dommen skal Sagen paakjendes ende-

lig uden anden Henvisning t i l paafølgende

Proceshandlinger end den, der hjemles ved

§ 259.

Vems red Syn eller Ctjon kan ikke hen-

stydes ti l Optagelse efter den endelige Doms

Afsigelse.

§ 266.

Den endelige Dom skal bestaa af:

1) En Fremstilling af Sagens faktiske Sam«

rnenhæng.

2) De egentlige Domsgrunde (Præmisserne).

3) Domsslutningkn (Konklusionen).

tz 267.
Alle de faktiske Data, paa hvilke Dommen

bygges, maa fuldstændigt og nojagtigt angives

i den. Kjendsgjerninger, som have været

Gjenstand for Parternes Forhandling, men

som efter Rettens Opfattelse af Sagen ikke

komme i Betragtning, kunne forbigaaes i Dom-

men, medmindre Retten stjonner, at der dog

muligvis af Højesteret kan blive tillagt disse

Kjendsgjerninger Betydning, i hvilket Tilfælde

Dommen bor indeholde fornøden Udtalelse, om

de kunne ansees beviste eller vedgaaede. Lige-

ledes maa Dommen udtale sig angaaende

Kjendsgjerninger, der have været Gjenstand for

Forhandling under Sagen, naar Saadant sær-

ligt er begjcrrt af Parterne,

Den i Dommen givne Fremstilling af

Parternes mundtlige Angivelser og Itringer

afgiver fuldt Bevis for disse, forsaavidt ikke

Modbevis imod den fores.

§ 268.

Domsgrundene indeholde en Fremstilling

af Retssætningerne saavelsom af disses An-

vendelse paa det Faktiske i Sagen. Anser

Retten en af de anforte Søgsmaalsgrunde

eller Indsigelser for tilstrækkelig t i l at begrunde

det paastaaede Resultat, er den ikke pligtig at

indlade sig vaa nogen Bedommelfe af de

andre. Kun de Kjendsgjerninger, som ifølge



Rettens Opfattelse ligge ti l Grund for Dom-

men, bedommes i Præmisserne.

§ 259.

Domsslutningen affattes paa hidtil bruge-

lig Maade.

§ 270.

Alle Paastande, som ere stillede paa behorig

Maadc i Overensstemmelse med zz 166, 167,

168 og 169, maa paakjendes udtrykkeligt eller

stiltiende. Derimod tages ikke Hensyn t i l de

Tilfsjelfer eller Forandringer i Paastandene,

som uden Hjemmel i disse Paragrafers Be-

stemmelser maatte være foretagne,

Isvrigt assiges Dommen paa Grundlag

af den mundtlige Forhandling og Berisforelse.

Hvorledes Sagens faktiske Sammenhæng skal

antaaes at være, afgjør Retten efter frit Skjsn

i Henhold ti l det samlede Indhold af Forhand-

lingerne og den stedfundne Bevisferelse,

Dommen kan ikke tilkjendc en Part Mere,

end han har paastaaet. Dette gjælder ogsaa

om Bifordringer, saasom paa Renter, Frugter

eller Skadeserftatninger. Om Procesomkost-

ninger og Rettergangsbeder giver Dommen de

Bestemmelser, hvortil der efter Sagens Beskaf-

fenhed findes Anledning, selv om ingen ud-

trykkelig Paastand herpaa er nedlagt,

I Dommen maa der ikke tages hensyn

til Søgsmaalsgrunde eller Indsigelser, som ikke

ere gjorte gjældende af Parterne, om det end

af Sagens Forhandling kan sees, at de kunde

have været benyttede.

§ 272.

Gre flere Søgsmaal forenede under Sagen

(§§ 41 og 42), kan Retten, saasnart noget

af disfe er modent t i l Paakjendelse, afsige

Dom deri.

s 273.

Retten kan afsige Dom angaaende enkelte af

de fremsatte Søgsmaalsgrunde eller Indsigelser

saavelsom angaaende Modfordringer, ikke blot

hvor særskilt Forhandling af dem er anoidnet



(§ 102, sidste Stykke), men ogsaa hvor de, uden

at dette er Tilfældet, eie modne ti l Paakjendelse

(§ 178). Er en Fordring omtvistet baade i

Henseende t i l dens Tilværelse og t i l dens Be-

lsb, kan Retten først ved Dom paakjende

Spørgsmaalet om Fordringens Tilværelse.

Domme af den Art, som de i foregaaende

Stykke omhandlede, ere dog kun at anse som

Bestanddele af den endelige Dom, i hvilken

de blive at optage og lægge t i l Grund; de

kunne kun fuldbyrdes i Forbindelse med denne,

medmindre Retten særlig bestemmer, at den mod

eller uden Sikkerhedsstillelse strai kan fuld«

byrdes.

§ 274.

Den endelige Dom afsiges snarest muligt

efter Forhandlingernes Slutning. Dersom det

ikke ved Optagelsen tilkjendegives Parterne,

naar Dommen vil blive afsagt, sknlie de af

Rettens Formand eller af det ældste i Paa-

kjendelsen deltagende Medlem tilsiges t i ! at

hore Dommen afsiges. De Medlemmer af

Retten, som skulle deltage i Dommens Afsi°

gelse, maa ikke paahore de mundtlige Forhånd,

linger i nogen anden Sag, forend Dommen

er vedtaget.

§ 275.

Dommen vedtages efler en forudgaaet Af-

stemning inden lukkede Dsre. Dog er hermed

ikke udelukket, at en Raadfsrsel kan foregaa,

inden der strides t i l at stemme.

I Afstemningen maa kun de Dommere del-

tage, som have overværet den mundtlige For-

handling og Bevisførelsen i Sagen.

§ 27 6.

I Donmiens Afsigelse deltage fem Medlem-

mer af Retten. Dersom een eller flere Supple-

anter medtages t i l at overvære Sagens For»

handling, deltage disse kun i Afstemningen,

naar nogen af de fem, som skulle afsige Dom-

men, hindres i at hore Sagen tilende.

§ 2??.

Det yngste i Dommens Afsigelse deltagende

Medlem af Retten afgiver først sin Stemme,
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og derefter stemme de øvrige i den ved Tjeneste«

alderen bestemte Orden.

§ 278.

Rettens Formand eller det ældste i Paa-

kjendelsen deltagende Medlem forestaar Afstem«

ningen og samler Stemmerne.

Opstaar der Uenighed om, hvorledes

Spørgsmaalene skulle stilles, eller om Afstem,

ningens Resultat, tilkommer Nfgjørelsen Retten.

§ 279.

Sagens faktiske Sammenhæng, saaledes

som denne i Henhold t i l Bevisførelsen antages

at være (§ 266 N i . 1), gjøres ti l Gjen-

stand for en særskilt Vedtagelse, forsaavidt Saa°

dant ifølge Sagens Beskaffenhed skjønnes at

være nødvendigt af Hensyn ti l mulig Paaanke.

§ 280.

For Bedommelsen af Sagens faktiske

Sammenhæng, hvor dette i Henhold t i l § 279

bliver Gjenstand for særskilt Vedtagelse, saavel«

som for Dommens Resultat i det Hele, maa

der være Stemmeflerhed.

De Dommere, der ved de enkelte Afstem,

ninger, hvortil Sagen maatte give Anledning,

have befundet sig i Mindretallet, kunne ikke

undflaa sig ved at deltage i de senere Afstem-

ninger.

§ 281.

Afstemningen foregaar mundtlig. De af-

givne Stemmer indfores udtogsvis i en Stem-

megivningsprotokol. Hver enkelt Dommer har

Ret t i l at vaase, at hans Stemme rigtigen

gjengives.

s 282.

Efterår Dommen faa den i de foregaaende

Paragrafer bestemte Maade er vedtaget, af-

fattes Udkast ti l Dommen efter Foranstaltning

af Rettens Formand, hvilket Udkast derefter

forelægges t i ! Godkjendelfe.

Efter saaledes at være endelig affattet

underskrives Dommen af Rettens Formand

og Retsskriveren. Dens Afsigelse foregaar

derved, at den oplæses i et Retsmøde.

§ 283.

Retten kan paa Andragende af en af
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Parterne berigtige i Dommen indlobne Skriv-

fejl i Henseende ti l Ord, Navne eller Tal,

blotte Regningsfejl samt saadanne Fejl og

Forglemmelser, som alene vedrore Udfærdi-

gelsens Form, saavelsom ogsaa berigtige den i

Dommen indeholdte Fremstilling af Sagens

faktiske Sammenhæng (§ 266, 1), forsaavidt

denne erkjendes at lide af Fejl, bestaaende i

Forbigaaelser, Uklarheder eller Modsigelser.

Andragendet maa fremsættes skriftligt inden

10 Dage efter Domsafsigelsen.

Finder Retten Anledning t i l at skjænke

Andragendet Opmærksomhed, tllkjendegives det

Tildrageren, at han har at mode ti l en af

Rettens Formand fastsat Tid. Modparten

tilfiges af Rettens Formand til at mode paa

denne Tid, og samtidigt med Tilsigelsen ti l-

stilles der ham Gjenpart af Andragendet,

Gfterat have hort begge Parter, hvis de have

Noget at bemærke, tager Retten derefter Bc-

slutning i Anledning af Andragendet; dog kan

der, selv om Berigtigelse indrommes i Hen-

seende t i ! den i Dommen indeholdte Frem-

stilling af Sagens Sammenhæng, ikke isvrigt

foretages nogen Forandring i Domsgrundenc

eller Domssiutningen (§ 266, 2 og 3).

Den i Henhold t i l Rettens Beslutning

berigtigede Dom er at anse som den endelige

Dom i Sagen, Rettens Beslutning angaaendc

Berigtigelsen kan ikke paaankes særskilt.

Kapitel V.

Om Udeblivelse!.

s 284.

Med Hensyn t i l Udeblivelser i de t i l

Skriftvexlingens Ordning og Ledelse bestemte

Retsmøder gjælder Reglen i § 164. Iøvrigt

komme nedenstaaende Regler om Udeblivelser

t i l Anvendelse,

§ 285.

Udebliver Sagføgeren fra den mundtlige

Forhandling i det Retsmøde, hvori denne skal

begynoe, bliver Sagen at afvise. Sagsøgte,

som har givet Mode, kan derhos efter Paa-

stand faae sig tilkjendt Kost og Tæring, naar

han godtgjør,. at han i rette Tid har tilstillet

Sagssgeren sin Sagsfremstilling.
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Har Sagsøgeren forsemt i rette Tid at

afgive sin Sagsfremstilling, kan Sagssgte, hvis

Retten ikke finder Grund t i l at give Udsættelse

ifølge § 170 i Slutningen, forlange, at han

skal ansees som udebleven, selv om han ind-

finder sig i Retsmødet.

§ 286.

Moder Sagsegte ikke ti l den mundtlige

Forhandling as Sagen i det Retsmøde, hvori

denne skal begynde, uagtet han sees paa be-

horig Maade at vcere kaldet t i l Modet,

har Retten at anse de i Sagsegerens mundt-

lige Fremstilling og Udvikling af Sagen

anforte Kjendsgjerningcr for sande og afsige

Dom i Overensstemmelse med den i hans

Sagsfremstilling indeholdte Paastand, forfaavidt

de ere i Stand t i l at begrunde denne og ikke

ere i Strid med eller ligge helt udenfor hans

skriftlige Sagsfremstilling. Iøvrigt kan Retten,

hvor den dertil finder Anledning, i den ude«

blevne Sagssgtcs Interesse opfordre Sagsøgeren

t i l at erklære sig nojere angaaende Sagens

Sammenhæng.

Har Sagsegte forsomt i rette Tid at

tilstille Sagsøgeren sin Sagsfremstilling, kan

denne, hvis Retten ikke finder Grund t i l at

give Udsættelse ifølge § 170 i Slutningen,

forlange, at han skal ansees som udebleven,

selv om han indfinder sig i Retsmødet.

§ 287.

Dersom det ftemgaar af Forkyndelses-

vaategningen paa Klageftriftet, at Sagsøgte

ved dets Forkyndelse angaves at være fra-

værende paa lamgele Tid fra sin Bopæl, skal

Retten vcrrc bemyndiget t i l ikke ftraz at lade

de i forcgaaende Paragraf ommeldte Folger

af Sagfogtes ^Udeblivelse indtræde, men den

kan udscrtte Sagen, ligesom den ogsaa tillige

efter Omstændighederne kan paalægge Sag-

søgeren at iværksætte en ny Forkyndelse af

Klagefiriftet med et af Retten nærmere bestemt

Varsel.

§ 288.

Naar en Part udebliver i det i § 150

omhandlede Retsmøde, hvis Hensigt er at

forberede Bevisførelsen, ansees han som den,

der ikke enfler Vidner indkaldte, Synsmænd

udmeldte eller Modparten afkort, medens han
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paa den anden Side fortaber de Indsigelser,

han kunde M i e mod Modpartens Begjceringer

i saa Henseende.
Dog er han ikke udelukket fra senere

at andrage paa at maatte fremfore nye Be-

viser, hvor dette maatte finde Hjemmel i

Grundsætningerne i § 182.

Naar Beviser skulle optages udenfor den

Ret. hvor Hovedsagen behandles, forhindrer

Udeblivelse af den Bevisforendes Modpart ikke,

at Bevishandlingen fremmes. Udebliver den

Vevisforende, bortfalder Bevisets Forelsk.

§ 289.

Udebliver en Part under Bevisforhand-

lingen (§ 188), fremmes Sagen paa sædvanlig

Maade af den modendc Part. Retten lader

den af den udeblevne Part indgivne Paa°

stand oplæse, ligesom Retten ogsaa i hans I n -

teresse kan stille Spørgsmaal t i l Vidner,

Skjsnsmænd og den modende Modpart.

Dom afsiges paa Grundlag af de i Sagen

stedfundne Forhandlinger.

s 290.

Udeblive i noget Retsmøde begge Parter,

hæves Sagen ftrax af Retteu.

Naai den ene Part udebliver, staar det

altid den modende Part frit for at lade sig

anse som udebleven ved enten udtrykkeligt at

begjoere dette eller ved at undlade at fremme

Sagen.

8 291.

Udeblivelse i de Moder, ti l hvilke en For-

handling udsættes eller i hvilke den fortsættes,

behandles efter de ovenfor i §z 285—290

givne Regler, dog med den nærmere Bestem-

melse, at det, som forinden Udeblivelsen er an»

fort af Parten, ikke taber sin Betydning eller

Virkning, men af Retten bliver at tage i

Betragtning ved Domsafsigelsen ifølge de al-

mindelige Regler.



89

§ 292

Tillades det i Tilfælde, hvor den ene Part

udebliver, den modende Part at foretage For-

andringer i Paastandene eller at fremsætte nye

Anbringender, uden at forudgaaende skriftlig

Meddelelse t i l Modparten herom er sket (jfr.

§ 168 sidste Stykke i Slutningen) kan Ret-

ten udsætte Sagen og paalægge den modende

Part at underrette Modparten om det Sted-

fundne.

Tredie Afsnit.

O m Retsmidlerne imod Landsretternes

Handl inger.

§ 293.

Retsmidlerne imod Landsretternes Hand-

linger ere:

1) Paaanke og Besværing til Hojesteret.

2) Andragende t i l den samme Ret om ny

Fortagelse af Sagen.

Kapitel I.

a. Pllllllnte t i l Hsjefteret.

s 294.

Kun Domme, hvormed Sagen endes i
den paagjældende Instants, cre Gjenstand for
Paaanke.

Dommens Bestemmelse med Hensyn t i l
Procesomkostninger kan ikke paaankes uden i
Forbindelse med Hovedsagen, jfr. dog § 135.

Kjendelscr, der afsiges, eller Bestemmelser,
der tages under Behandlingen, kunne uden-
for de Tilfcelde, hvor Besværing finder Nn»
vendelse, ikke særskilt paaankes af Sagens
Parter.

Paakjendes enkelte Stridsspørgsmaa! i
Henhold t i l §§ 272 og 273 særskilt forinden
Sagen i det Hele. kunne disse Afgjsrelser fsrft
paaankes i Forbindelse med Slutningsdommen,
af hvilken de ere at anse som Bestanddele.

12



§ 295.

I Forbindelse med den endelige Dom kunne

de samme forudgaaede Kjendelser og-Beslut-

ninger af Retten paaankes.

En Kjendelses eller Beslutnings Foran-

dring ved Paaanke medfører Ugyldigheden af

de Dele af Sagens Behandling, som afhænge

af eller bero paa den.

§ 296.

Den Part, som vil benytte Paaanke, kan

ikke samtidigt hermed andrage paa ny Fore-

tagelse af Sagen, hvorimod Saadant staar

ham aabent, naar har ikke ved Paaanken har

kunnet opnaa sin Hensigt. Den, der andra-

ger paa ny Foretagelse af Sagen, ansees for

at have givet Afkald paa Paaanke af den

afsagte Dom, undtagen i det Tilfælde, at ny

Foretagelse nægtes, fordi Retten antager, at

PartensDjemed kan cpnaaes ved Paaanke(§328).

'»ndrager den anden Part paa ny Foretagelse

af Sagen, blive Forhandlingerne om dette sidste

Retsmiddels Tilstedelse at udsætte, indtil Paa-

anken er bragt tilende,

§ 297.

Krænkelse af Rettergangsrezlerne afgiver

Grund ti l Paaanke, medmindre denne Lov anviser

Parterne at benytte Besværing som Retsmiddel

eller ganske udelukke Paaanle.

Som Tilfælde, i hvilke Paaanke paa Grund

af Rettergangsreglernes Krænkelse kan finde

Sted, fremhæves særligt:

a) At Retten ikke har været lovligen be-

beklædt.

d) At Retten har været inkompetent, eller at

Retten har afvist Eagen, fkjsnt den var

kompetent.

c) At Retten er gaaet udenfor Grænserne

for Domstolenes Virkekreds i Forhold t i l

de andre Statsmyndigheder,

cl) At Sagen er anlagt eller fremmet paa

urigtig Maade, navnlig at Parterne ikke

have faaet de lovbestemte Forkyndelser

og Meddelelser eller de fornødne Frister

for at kunne varetage deres Tarv.
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med Hensyn t i l Beviset ifølge 2 det

Afsnits Kapitel I I eller med Hensyn t i l

de enkelte Bevisers Forelse.

f) At Retten i sin Paakjendelse ikke har

holdt sig indenfor Parternes Paaftandc

eller øvrige Procedure, eller at Retten

har forsomt at paakjende Noget, der

burde havde været paakjendt.

3) At Domme eller Kjendelser ikke i Over-

ensstemmelse med §§ 267 og 268 ere

forsynede med de fornødne Angivelser af

Fakta eller af Domsgrunde,

k) At Domsflutningen er behæftet med væ-

sentlige Mangler, som i det Hele eller

for en Del udelukke Parten fra den t i l -

sigtede Retsnydelse.

i) At Parterne ikke have havt den t i l at

raade over Processen fornødne Myn-

dighed.

§ 298.

Finder Hojesteret, at en Krænkelse af

Rettergangsreglerne har fundet Sted, kan den

tilintetgjøre enten hele den stedfundne Be-

handling eller de Dele af den, som staa i

Forbindelse med eller hvile Paa den begaaede

Fejl.

Hjemvises Sagen tillige t i l ny Behand-

ling, bliver derhos at bestemme, fra hvilket

Punkt denne skal tage sin Begyndelse; dog

bliver herved at iagttage, at Hjemvisning paa

Grund af Fejl ved Hovedforhandlingen maa

medføre den hele Hovedforhandlings fuldstæn-

dige Gjentagelse.

§ 299.

I Henseende ti l Eagens Realitet, kan

Paaanke t i l Hojesteret t i l Underkjendelse og

Forandring af Landsrettens Dom finde Sted,

naar Landsretten har fejlet i Opfattelsen af

den materielle Ret eller dens Anvendelse paa

det foreliggende Tilfælde eller i Henseende ti l

den retlige Vurdering og Opfattelse af de i

Dommen som beviste antagne Kjendsgjeminger
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eller af Sagsfremstillingerne eller de fremlagte

Dokumenter i og for sig betragtede. Derimod

kan Hojesteret ikke underkjende Landsrettens

Bedommelse af Resultatet af en Bevisførelse

ved Vidner, Syn og Skjon eller Parternes

personlige Nfhorelse, hvad enten dette Refultat

stottes paa de nævnte Bevismidler alene eller

paa disse i Forbindelse med fremlagte Doku-

menter.

Hvor Hojefteret forandrer Landsrettens

Dom, kan dermed forbindes Hjemsvisning t i l

ny Behandling af Sagen ved Landsretten i

det Omfang og paa den Maade, som Hojesteret

anser for noduendig.

§ 300.

T i l Grundlag for Hojesterets Paakjendelse

af Sagen tjener Landsrettens Dom i For-

bindelse med de under Sagen afsagte Kjen-

delser, Sagsfremstillingerne, de som Bevis

producerede Dokumenter samt en Udskrift af

det, som under Forhandlingerne er tilfort Rets-

protokollen (§§ 83, 84, 85).

§ 3 0 1 ,

Alle Domme, Kjendelser og andre Beslut-

ninger af Landsretterne kunne, forsaavidt denne

Lov ikke bestemmer anderledes, paaankes t i l

Hojesteret.

Naar Vidners, Synsmænds eller Parters

Afhsrelse i Henbold t i l Bestemmelserne i §§ 96

og 181, jfr. §§ 203 og 232, foregaa for en

Underret, betragtes dennes Kjendelser eller Be-

slutninger i Henseende t i l Paaanken, som om

de vare udgaaede fra en Landsret,

§ 302.

Paaanke maa iværksættes inden 4 Uger

fra Dommens Afsigelse at regne, medmindre

Retten i Henhold t i l denne Lov særlig fastsætter

en anden Frist, jfr. § 336.

§ 303

Dog kan Paaanke undtagelsesvis tilstedes

indtil 1 Nar efter den endelige Doms Af-

sigelse, naar der oplyses Omstændigheder, som

tilstrækkelig undskylde, at den i foregaaende

Paragraf omhandlede Ankefrist er gaaet ube-

nyttet hen.



93

§ 304.

Den Part, som i Henhold t i l foregaaende

Paragraf vil paaanke en Dom efter Udløbet

af den i § 302 fastfatte Tid, har at indgive

et skriftligt Andragende herom t i l Højesterets

Formand, hvri han maa anfore de Omstæn-

digheder, som formentlig berettige ham ti l

Sagens Paaanke. Hojesterets Formand har

derefter i Forening med to Medlemmer af

Retten at afgjere, om Paaanke kan tilstedes.

Modparten kan opfordres t i l at erklære sig over

Andragendet, ligesom den Part, der vil paa-

anke, paa Opfordring af Højesterets Formand,

har at tilvejebringe de fornødne Beviser.

Saavidt muligt skal i saadant Tilfælde Beviset

fores ved Dokumenter. Gr Vidneforsel uund-

gaaelig, foregaar denne ikke ved Hojesteret, men

Vidnerne fores ved Underretten paa del Sted,

hvor de bo eller opholde sig, i de Former

og paa den Maade, som naar Vidner afhøres

førend Hooedforhandlingen, og Udskrift af det

Stedfundne fremlægges i Overensstemmelse

med Reglerne i K 224. Tilstedes Paaanken,

erholder vedkommende Part en Udfærdigelse

herom, der maa meddeles Modparten i For«

bindelse med den i § 306 omhandlede Under«

retning om Paaanken.

§ 305.

Påanke er udelukket:

a) Naar Ankefristen er udlobet, og Sagens

Fremme ikke tilstedes i Henhold ti l foregaaende

Paragraf.

d) Naar Parten udtrykkeligt eller stiltiende

har givet Afkald paa Paaanke, Saadant Afkald

paa Paaanke kan ikke gyldigen gives, førend

efterat den Retsafgjørelse, om hvis Paaanke

der er Tale, er truffen.

§ 306.

Paaanke iværksættes derved, at Parten paa

den i Z§ 108—119 foreskrevne Maade med'

deler Modparten en skriftlig Underretning om,

at han agter at paaanke, i Forbindelse med en

summarisk Angivelse af Ankens Gjenstand og

Hensigt. Enhver af Parterne kan iværkscrtte

selvstændig Paaanke under Iagttagelse af de
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almindelige Regler herom. Sker Paaanke fra

begge Sider, blive de tvende Anker i Reglen

at forene til samtidig Forhandling (§ 102 1ste

Stykke).

§ 307.

Senest 4 Uger, efterat den i § 306 om-

talte Underretning er givet, skal den ankende

Part, dersom han ikke vil ansees for at have

frafaldet Paaanke, meddele Modparten sit

Nnkeskrift,

Ankeflriftet skal indeholde:

3,) Gn fuldstændig og tydelig Angivelse af

Ankcgrundene og den eller de Paa stande, som

agtes nedlagte.

d) Angivelse af den Sagførers Navn, som

maatle være antaget, eller, dersom Sagfører

ikke agtes benyttet, af en i Kjobenhavu boende

Mand, hvem alle processuelle Meddelelser paa

Partens Vegne kunne gjøres.

c) En paa Højesterets Skriverkontor given

Paategning, hvorved en Tid bestemmes t i l

Sagens Foretagelse i Hojesteret; dog bliver

herved at iagttage, at der skal lades paagjæl-

dentc Part en Varselsfrist af mindst 8 Uger.

§ 308.

Inden Halvdelen af den i Ankeskriftet

indeholdte Varsclsfrist er udlobet, skal den

Ankendes Modpart tilstille denne en Meddelelse

om, hvilken Sagfører han har antaget, eller,

dersom Sagfører ikke agtes benyttet, en Op-

givelse af en i Kjobenhavn boende Mand,

hvem alle processuelle Meddelelser paa Partens

Vegne kunne gjøres.

V i l Modparten, som ikke har anstillet

selvstændig Paaanke, kontrapaaanke, har han

derhos inden fornævnte Frist at overgive den

Ankende et Tilsvarsskrift, som indeholder Under-

retning om Kontraankens Gjenstand og Hensigt,

derunder den eller de Paastande, som agtes

nedlagte, i Lighed med, hvad der i § 307

Litr. Z. er bestemt.

§ 303.

Naar Paaanke finder Sted, erholder den
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Ankendes Modpart herved Ret t i l at kontra-

paaanke Dommen i sin Interesse, selv om han

ellers ifølge de almindelige Regler vilde være

udelukket fra at anstille selvstændig Paaanke.

Kontrapaaanke iværksættes ved Paastandens

Optagelse i Tilsvarsflriftet (§ 308 sidste

Stykke,)

§ 310.

At den Ankende efter TilsvarZfkriftets Over-

leverelfe hæver Sagen, har ingen Indflydelse

paa Kontravaaanken, men Sagen kan fremmes

videre t i l dens Afgjørelse.

Findes Paaanken ulovstikket, saaledcs at

Afvisning enten paa Embeds Vegne eller efter

Paastand finder Sted, bortfalder hermed ogfaci

Kontrapaaanken.

§ 3 1 1 .

Afvises en Sag fra Hojestcret, skal det,

uanset at Ankefristen imidlertid maatte være

udloven, staa Parten frit for at indanke

Sagen paany, naar nyt Nnkeskrift tilstilles

Modparten inden 14 Dage fra Afvisnings-

dommens Afsigelse. Denne Ret kan kun be-

nyttes een Gang.

Dog gjælder det Nnfsite selvfølgelig ikke,

naar Afvisningsgrunden var Ankefristens Over-

skridelse.

Naar Sagen i Henhold til denne Para«

graf paany antages t i l Paakjendelfe, træder

Retten ti l at kontrapaaanke i Live igjen.

§ 312.

Fra den Tid, som bestemmes i den Anke-

skriftet givne Paategning, maa Parterne være

rede t i l at fremstille sig, naar Sagen efter sin

Tur falder t i l Foretagelse. Ankeskriftet og

Tilsvarsskriftct, hvor Kontrapaaanke finder Sted,

overgives da t i l Rctten, som fastsætter en

Tid ti l den mundtlige Forhandling, forsaa-

vidt Hejesteret isse ifølge Sagens Beskaffenhed,

efter Opfordring fra Parternes Side eller uden

saadan, finder Anledning t i l at bestemme, at
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den skal behandles skriftligt. Bestemmelse

herom kan tages af Højesterets Formand i For-

ening med 2 af Rettens Medlemmer.

§ 313.

I det t i l den mundtlige Forhandling be-

stemte Retsmøde fremsætter enhver Ankende sine

Paastande og begrunder dem, under Henvis-

ning t i l og Oflcesning af Landsrettens Dom

og Kjendelser samt øvrige Dokumenter, der

kunne komme i Betragtning, hvorefter Mod-

parten imødegaar disse og iøvrigt svarer paa

Anken samt begrunder sin Kontraanke, hvis

en saadan er fremført.

Under den mundtlige Forhandling have

Parterne Ret t i l hver at erholde Ordet een

Gang. Om yderligere Ordverling kan tillades,

beror paa Formandens Bestemmelse, ligesom

denne i det Hele leder Forhandlingerne i

Overensstemmelse med Reglen i § 93.

§ 314.

Parterne knnne ikke for Højesteret frem-

komme med faktiske Anbringender, der ligge

udenfor hvad der er fremfort for Lands-

retten.

De i Anke- og Tilsvarsskrifterne fremsatte

Paastande kunne ved den mundtlige Forhand-

ling vel nærmere forklares og tydeliggjøres,

men i Neglen ikke forandres, og ligeledes kunne

kun de i de nævnte Skrifter optagne Anke- eller

Kontrapaaankegrnnde paaberaabes t i l Paastan-

denes Begrundelse.

Dog kan Højesteret, naar særegne Grunde

tale derfor, tillade, at Paastande forandres,

saavelsom, at nye Anke- eller Kontraanke-

grunde paaberaabes. Findes det, at Modparten

af Hensyn hertil behsver Tid ti l sit Forsvar eller

sit Angreb, kan Højesteret udsætte Tagens videre

Forhandling.

§ 315.

Forinden Forhandling cmgaaende Paaankens

Gjenstand begynder, undersøger Højesteret paa

Embeds Vegne, om Paaankens Fremme kan
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tilstedes, famt om den er iværksat i rette Form

og i rette Tid.

Rejses der af Modparten Spørgsmaal om

Sagens Afvisning fta Hojesteret, afgjsres dette

ligeledes, forend Tagen selv forhandles.

Der gives Parterne Lejlighed til at ytre

sig om Hfvisningsspocgsmaalet.

§ 316.

Hsjesteret paakjender ikkun Landsrettens

Dom, saavidt paaanket er. Iøvrigt forbliver

det ved den stedfundne Afgjørelse.

Naar Sagens Forhandling er tilende, af-

siges Dom enten strax eller dog snarest muligt.

Ingen ny Sag maa foretages, forinden Dommen

i den foregaaende Sag er vedtaget.

z 317.

I Domsafsigelsen deltage mindst ni Dom-

mere. Iøvrigt komme de om Dommens Ved-

laa/lse m. v. for Landsretterne givne Regler

ti l Anvendelse.

Dommen skal være forsynet med Grunde.

§ 318.

Naar Hojesterets Dom gaar ud paa

Hjemvisning, maa den heri interesserede Part

henvende sig ti l Landsretten med skriftlig

Begjcrring om Sagens Foretagelse. Han har

i Forbindelse hermed at forelægge en Udskrift

af Højesteretsdommen for Landsretlens For-

mand, hvorefter denne tilsiger Modparten t i l

Mode og erklærer Sagen for gjenoptaget.

Herefter er det Parternes Sag at fremme

Sagen i Overensstemmelse med de alminde-

lige Regler.

Landsretten er forpligtet t i l ved Sagens

Behandling og Afgjsrelse at fslge de af Hsjeste-

ret udtalte Retsanskuelser.

§ 319.

Udebliver den Ankende ved Hojesteret i det i

§ 512 ommeldte Mode eller ved den mundtlige

Forhandling, ansees han for at frafalde Sa-

gens Paaanke. Retten hæner Sagen og ti l-

kjender den modende Modpart efter herom

13
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nedlagt Paaftand Kost og Tæring, hvis han i

rette Tid har afgivet den i § 308 omhand-

lede Meddelelse.

Udebliver Modparten, kan den Ankende fra

sin Side fremme Sagen paa sædvanlig Mande,

Dom afsiges paa Grundlag af Landsrettens

Dom og samtlige de fremlagte Dokumenter.

Har den Ankendes Modpart anstillet Kontra-

paaanke, bortfalder den.

Undladelse af i rette Tid at tilstille Mod-

parten den i § 308 omhandlede Meddelelse

eller i Tilfælde af Kontrapaaanke Tilsvarsskrift,

agtes lige med Udeblivelse. Dog kan Hojeste-

ret, naar Omstændighederne tale derfor, tillade

Tilsvarsskriftets senere Overlevering, naar den

Ankendes Modpart i det i § 312 omhandlede

Mode fremsætter Begjæring derom og meddeler

de fornødne Oplysninger. Retten bestemmer da

de fornødne Frister og Udsættelser.

!>. Ncsulrriu^ t i l Hojefteret.

z 3 20.

Besværing t i l Hojestcret benyttes kun

som Retsmiddel mod Landsrettens Hand-

linger i de Tilfælde, hvor denne Lov bestem-

mer det, samt hvor Parten vil beklage sig over

Afgjørelser af Retten eller dens Formand,

hvorved Begjæringer og Andragender ved-

kommende den processuelle Fremgangsmaade

afstaaes, uden at nogen Forhandling mellem

Parterne for Retten er gaact forud for Af-

gjsrelsen.

s 321 .

Besværingen iværksættes derved, at et

BesværinMrift indgives t i l den Ret, over

hvis Handlinger eller Afgjsrelser man vil be-

svære sig, indeholdende en Fremstilling af Be-

sværingsgrunden og det Andragende, som i den

Anledning gjøres.

Diktat ti l Retsbogen kan benyttes iftedetfor

Indgivelse af Besværingsskrift ved Underretterne,

men ved Landsretterne kun, naar Besværing
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fremsættes af Vidner, Syns- og Ekjonsmænd

eller Trcdicmand, hv^m Fremlæggelsen af ct

Dokument er paalagt.

§ 322.

Retten indsender inden Udlobet af en

Uge Besværingsflriflct eller Afskrift af Rets-

bogen, forsynet med Afskrift af den paaklagedc

Kendelse og øvrige Aktstykker, ti l Hylsteret,

hvorhos Retten tillige kan ledsage Besværingen

med dms egen Erklæring over Sagen, Om

den stedfundne Indsendelse gives der strax den,

der har iværksat Besværingen, saauelsom Mod-

parten Underretning,

K 323.

I Lobct af en Uge fra denne Meddelelse

har den, som besværer sig, og Modparten Ad-

gang til at indsende ti l Hojesteret skriftlige

Udtalelser om Spørgsmaalet, Senere ind-

sendte Udtalelser ere ikke udelukkede fra at

tages i Betragtning, saalængc Afgjsrelse ikke

har fundet Sted.

§ 324.

Forend Afgjørelsc træffes, tan Hejesteret

citer sit Skjon indhente yderligere Oplysninger

og Erklæringer fra Retten eller Parterne.

Nye faktiske Anbringender og Beviser kunne

tages i Betragtning.

§ 325.

Paa Grundlag af de indsendte Akter og

skriftlige Udtalelser og Erklæringer træffer

Hsjesteret snarest mulig Afgjørelse ved Kjen-

delse. Naar særlige Grunde tale derfor, kan

Hojesteret dog, faavel af egen Drift som efter

Begjæring af nogen af Parterne, anordne

mundtlig Forhandling og t i l den Hensigt op-

fordre Parterne t i l at give Mode. Udebliver

i saa Fald den, der besværer sig, afvises Be-

sværingen. Udebliver Modparten, er dette ikke

til Hinder for, at Sagen paakjendes, cfterat

den Klagendes mundtlige Fremstilling er hsrt.

z 326.

Hvor denne Lov ej bestemmer anderledes,

el Besvænngsfristen 2 Uger. Oprejsning mod
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Forsommelse med at fremkomme med Besværing

kan gives efter Reglen i § 304, dog ikke

længere end i ss Maaneder,

Besværing t i l hojere Ret har ikke op-

sættende Virkning, undtagen forfaavidt dette

følger af denne Lovs Forskrifter. Dog kan

ogsaa ellers saavel den Ret, mod hvis Ufgjørelse

Besværing finder Sted, som den Ret, t i l

hvilken Besværing sker, anordne faadan Op-

sættelse.

Forfommelse med at benytte en ti l Be-

sværings Iværksættelse given Udsættelse ansces

som Frafaldelse af Besværingen.

Kapitel I I .

Ny Foretagelse nf Zagen ned den samme Ret.

§ 327.

Enhver af Parterne kan andrage paa, at

den affagte Dom maa blive ophævet ved Kjen-

oelse af den Ret, som har afsagt den, og Sa-

gen foretaget paany enten i det Hele eller for

en Del:

1) naar Parten maa antages at være istand

til at fore nyt og bedre Bevis, og det

ikke kan lægges ham t i l List som en

Forsømmelse, at saadant Bevis ikke blev

fort under Sagen;

2) naar Modparten har gjort sig skyldig i

lognagtige Forklaringer eller andet svig-

agtigt Forhold i Processens Forelse;

3) naar de i Sagen optraadte Vidner eller

Synsmænd have forklaret eller erklæret

urigtigt, eller benyttede Dokumenter have

været falske eller forfalskede;

4) naar nogen af Dommerne eller de andre

i Sagen handlende Embedsmænd ved rets-

kraftig Dom for deres Forhold i Sagen

er funden skyldig ti l Straf efter Straffe-

lovens §§ 120, 123, 124, 125. 133

134 eller 1 4 1 ;

5) naar Parten, uagtet de processuelle For-

skrifter og Regler eie blevne iagttagne

overfor ham, uden egen Brode er bleven

forhindret i eller udelukket fra at varetage

sit Tarv ved at give Mode, foretage ham

vaabudne Skridt i Processen o. desl.
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Parterne kunne ikke gyldig give Af-

fald paa deres Ret t i ! at begjærc ny Fore-

tagelse af Sagen, forend eftcrat den Retsaf-

qjerelse, med Hensyn ti l hvilken der er

Spørgsmaal om ny Foretagelse af Sagen, er

truffen.

§ 328.

Ny Foretagelse af Sagen bevilges, naar

Relten skjønner, at nogen af de i § 327

nævnte Omstændigheder kan have havt en for

Parten fiadelig Indflydelse paa selve Sagens

Udfald, og at den fornødne Retshjælp ikke

er opnaaet eller ikke skjennes at kunne opnaaes

ved Paaanke. Fremdeles bliver ny Foreta«

gelse af Sagen at bevilge i det i § 262

nævnte Tilfælde,

§ 329.

Andragende om ny Foretagelse af Sagen

fremsættes inden 4 Uger efter Dommens Af-

sigelse eller dog inden 4 Uger efter, at Par«

ten har faaet Kundskab om den Omstændig-

hed, hvorpaa han ifølge § 32? skotter sin

Begjæring.

Efter Udlsbet af 1 Aar fra Dommens

Afsigelse kan intet Andragende om ny Fore-

tagelse af Sagen modtages.

Paaanker Modparten Sagen ti l hojere

Ret, efterat Andragende om ny Foretagelse

af Sagen er fremsat, bliver Paaankens videre

Fremme at udsætte, indtil Spørgsmaalet om

ny Foretagelse af Sagen er afgjort, og, hvis

denne tilstedes, den nye Behandling er t i l -

endebragt.

§ 330.

Den Part, der vil andrage paa ny Fore-

tagelse af Sagen, har i et t i l Retten ind-

givet skriftligt Andragende at angive de Om-

stændigheder, hvorpaa han swtter sig. En

Udskrift af Dommen skal ledsage Andra-

gendet.

s 3 3 1 .

Anser Retten sig, ifølge hvad der inde-

holdes i Andragendet og Dommen, tilstrækkelig

overbevist om, at ny Foretagelse af Sagen

bor nægtes, kan den ved Kjendelse strax afvise

Andragendet.
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s 332,

Finder Retten ikke Grund l i l strax at

afvise Andragendet om en ny Foretagelse af

Sagen, har Formanden at forsyne en Gjen-

part af Andragendet med en Paategning, hvor-

ved en Tid t i l Spørgsmaalets Behandling

berammes. Denne Gjenpart i Forbindelse med

Domsudskriften har den andragende Part der-

efter at meddele Modparten,

Ved Sagens Berammelse bestemmer Ret-

ten Varselet, der dog ikke bor være under

14 Dage. Der bor lcvnes paagjældendc Part

fornøden Tid t i l at sorg? for Forkyndelsens

Iværksættelse.

Forsommer den forfølgende Part ufortovct

at iværksætte Forkyndelsen eller lovligt at iagt-

tage det Fornodnc t i l Sagens Fremme, ansees

han at frafalde ny Foretagelse af Sagen.

§ 333.

Paa den berammede Tid mode Parterne,

og en mundtlig Forhandling finder Sted an-

gaaende det Spørgsmaal, om ny Foretagelse

af Sagen i Henhold t i l det indgivne Andra-

gende skal bevilges.

V i l den andragende Parts Modpart ogsaa

for sit Vedkommende begjærc ny Foretagelse

af Sagen, har han senest i detle Mode at

fremkomme med sin Paastand derom.

s 334.
I Reglen have vedkommende Partcv at

medbringe de fornødne Bcvifer for de Kjends-

gjerningcr, bvorpaa Vegjæring om Tagens

nye Foretagelse stottes, saaledes at Spørgs-

maalet herem kan blive afgjort i det samme

Retsmøde, Bevis i den omhandlede Hen-

seende maa som Folge heraf i Reglen fores

ved Dokumenter.

I Nodstilfælde kan det dog, naar iøvrigt

Formodning er tilvejebragt for Rigtigheden af

det Anforte, tilstedes, at yderligere Bevis der-

for fores ved Vidner, t i l hvilken Ende Lands-

retten da kan tilstaa den forrwdne Ud-

sættelse. Vidneforselen foregaar for Under-

retten paa det Sted, hvor Vidnerne bo eller
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opholde sig, i Overensstemmelse med Neglerne

i § 224,
Ogsaa hvor Pidnefsrsel ikke skal finde

Sted, kan Retten, naar særegne Omstændig-
heder tale derfor, undtagelsesvis udsætte Sagen
t i l et paafølgende Retsmøde, i hvilket Afgø-
relsen da maa finde Sted.

s 335 .
Nacu Forhandlingerne ere endte, bestem-

mer Retten ved Kjeudelse, t i l hvis Afsigelse
Partern? maa kaldes, om ny Foretagelse af
Sagen skal finde Sted.

Bevilges den, bliver tillige ved Kendelsen
den afsagte Dom at ophæve, og Retten bestem-
mer efter Proceduren, fra hvilket Punkt den
stedfundne Behandling skal falde bort.

s 336.
Kjendelfer af Retten, hvorved ny Fore-

tagelse af Sagen tilstaaes eller nægtes, kunne
paaankcs. Gaar Kjendelsen ud paa, at An-
dragendet om ny Foretagelse af Sagen skal
tages ti l Folge, maa den hermed misfornojede
Part skar ved Kjendelsens Afsigelse erklære
Paaanke, t i l hvis Iværksættelse Retten indrom-
mer den fcrrwdne Frist. Ere de t i l Paaanke
fornødne Skridt, ikke foretagne inden den T id ,
og forfslges Sagen derefter ikke paa behørig
Maade, ansees Paaanke for frafaldet. Nægtes
Andragendet om ny foretagelse af Sagen, kan
Paaanke iværksættes indtil Udlsbet af den
sædvanlige Frist (§ 302).

s 337.
Ankeskrift (§ 307) maa i de i § 336

omhandlede Tilfælde meddeles Modparten inden
Paaankefristens Udlob. Varselssristen ( § 3 0 7
Litr. »-) indskrænkes t i l 4 Uger. Iøvrigt fore-
gaar Paaanken efter de almindelige Regler.

K 338.
Er ny Foretagelse af Sagen bevilget, har

den Part, som herpaa har andraget, inden
8 Dage fra Kjendelsens Afsigelse at henvende
sig ti l Landsrettens Formand med skriftlig
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Begjæring om, at denne vil beramme et Retsmøde til Sagens fornyede Foretagelse og t i l -

sige Modparten t i l dette.

I det omhandlede Retsmøde har vedkom-

mende Part at stille de Andragender, som ere

forneone, for at Sagen paany kan foretages

i Overensstemmelse med den afsagte Kjendelse

(§ 335). Retten fastsætter i Henhold hertil

de fornødne Frister og Moder for Sagens

videre Forhandling.

Forsommelse fra Partens Side med at

fremme Sagen i Overensstemmelse med denne

Paragraf, ansees for Frafaldelse af Sagens

fornyede Foretagelse.

§ 339.

Ved den fornyede Behandling af Sagen

blive de i denne Lovs andet Afsnit givne Reg-

ler at følge med de Indskrænkninger, som flyde

af de i dette Kapitel indeholdte Forskrifter.

Skulde det ikke være muligt paany at afhore

forte Vidner eller Parter eller paany at iværk-

sætte Syn og Skjon, kan Retten forsaavidt

henholde sig t i l de Oplysninger om de paa-

gjældende faktiske Omstændigheder, der inde-

holdes i den ophævede Dom.

s 340.

Ny Foretagelse af Sagen kan, naar und-

tages det i z 327 Nr. 1 omhandlede Tilfælde,

finde Sted, ogsaa naar Dom i Hojesteret er

gaaet. Andragendet maa da henvendes t i l

Hojesteret. Bevilges Sagens fornyede Fore-

tagelse, ophæver Hojesteiet den afsagte Dom,

saaridt nødvendigt er, og henviser Sagen t i l

Behandling ved den Lanosret, som har

afsagt Dommen, hvorefter Sagens videre Be-

handling sker ifølge foranstaaende Regler.

§ 3 4 1 .

Udeblivelse under de angaaende Sagens

fornyede Foretagelse stedfindende Forhandlinger

har for den andragende Parts Vedkommende

den Folge, at han ansecs for at frafalde sit

Andragende, for Modpartens Vedkommende

den Folge, at Sagen afgjøres efter de fra den

andragende Parts Side fremkomne Oplysnin-

ger »g Forklaringer.
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Isvrigt komme de i andet Afsnits Kap. V

aivne Regler om Udeblivelse til Anvendelse.

Fjerde Afsnit.

O m Behandl ingen af og Retsmid lerne

i de Sager , der i fyrste I n s t a n t s paa-

kjendes a f Underretterne.

§ 342.

De i andet Affnits første Kapitel om-

handlede skriftlige Sagsfremstillinger og øvrige

skriftlige Meddelelser mellem Parterne bort-

falde, naar Sagen behandles ved Underretten.

§ 343.

Sagsøgeren begynder Sagen med at t i l -

stille Underdommeren sin Klage.

I Reglen skal han selv besorge Klagen

skriftlig affattet; dog kan han, naar Sagens

Genstand er under den i § 354 bestemte

Værdi, begjære af Underdommeren, at denne

skal være ham behjælpelig hermed. Klage-

skriftet skal, foruden Parternes Navne og Bo-

pæle eller Opholdssteder, indeholde en kort

Fremstilling af de Grunde, hvorpaa Sogs-

maalet stottcs samt en nøjagtig Angivelse af

den Paastand, der agtes nedlagt.

Dommeren forsyner Klageskriftet med en

Paategning, hvorved Sagen berammes ti l

Foretagelse i et angivet Retsmøde. Det bli-

ver herved at iagttage, at Klageskriftet kan

forkyndes for Sagsøgte med et Varsel af

mindst en Uge. Dog har Dommeren i paa°

trængende Tilfælde Myndighed t i l at afkorte

Varselet endog t i l 24 Timer; men i saa Fald

maa Klagen indeholde Oplysning om den

paaberaabte Grund.

Dokumenter, som Sagsøgeren vil benytte,

bor i Reglen nævnes i Klageskriftet; ligeledes

bor Sagsøgte udtrykkeligt opfordres t i l at

fremkomme med de Dokumenter, han vil be-

nytte ti l sit Forsvar i det første Retsmøde.

§ 344.

Klageskriftet tibageleveres Eagsøgeren, som

har at sorge for dets betimelige Forkyndelse for

Modparten, Gjenpart af Klageskriftet med den

14



106

samme givne Berammelsespaatcgning overleveres

i Forbindelse hermed t i l Sidstnævnte.

§ 345.

T i l den berammede Tid mode Parterne.

Dommeren har da, forinden Proceduren be-

gynder, at mægle Forlig mellem dem, med-

mindre Tagen henhorer t i l dem. i hvilke den

ved Lov Ittdc Maj 1854 z 65 ff. anordnede

Forligsmcegling for Mægleren i Tyendesagcr har

fundet Sted. Kommer Forlig istand, tilsores det

Retsbogen.

§ 346.

Kommer Forlig ikke istand, eller skal ingen

Forligsmægling foregaa, skride Parterne t i l

mundtlig at udvikle deres Sag for Dommeren

uden videre Forberedelse ved Skrift. Sag«

søgeren fremlægger det behorigt forkyndte Klage-

skrift og fremstiller Eagen fra sin Side, hvor-

paa Sagsøgtc har at erklære sig.

Under Sagens Forhandling i Retsmødet

bor Dommeren ikke blot ssge at fremkalde

tydelige og sandfærdige Forklaringer fra Par«

ternes Side om Sagens Sammenhæng, men

han har ogsaa, forsaavidt Parterne ikke mode

ved Eagfererc, at vejlede dem med Hensyn l i l ,

hvilke Handlinger eller Beviser de rcttest bor

foretage eller fremskaffe.

De fra begge Sider fremsatte Paastande

protokollens fuldstændigt, medmindre de i

særskilt skriftlig Fremstilling fremlægges ti l

Protokollen. Forsaaviot Saadant efter Om«

stændighederne maatte ansees fornødent, kan

Dommeren foranledige Affattelsen af saadanne

skriftlige Fremstillinger af Paastandene og der-

t i l tilstaa Udsættelse.

Naar Sagens Gjenstand er over den i

z 354 bestemte Værdi, skulle endvidere Par«

ternes Erklæringer over Sagens Sammen-

hceng, Vidnernes Forklaringer m. v. protokol«

leres, dog ikke ordret, men efter deres væsent-

lige Indhold. Det Tilforte oplæses og ved-

kendes.

§ 347.

Dommeren kan bestemme, om Formalitets-

indsigelser skulle forhandles og vaakjendes sær-

skilt eller i Forbindelse med Realiteten.

Parterne maa derfor altid være beredte paa

at forhandle Realiteten i del ferste Retsmede.
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§ 348,

Paastaude kunne forandres, indtil den i

z 346 omhandlede Protokollation eller Frem-

læggelse t i l Protokollen af dem er sket, men

efter den Tid, forfaavidt Forandringen gaar

ud paa Andet end en Frafalden eller Ind-

skrænkning, kun med Rettens Tilladelse.

Finder Retten, at det ikke kan forlanges

af Sagsøgte, at han strax skal svare paa de

forandrede Paastande, udsættes Sagen,

Sagsøgte kan fremsætte Modfordringer

efter de almindelige Regler (§ 101).

§ 349.

Dokumenter maa, hvad enten de paabe-

raabcs i Klagcskriftet eller ikke, fremlægges i

Retsmødet; dog kan Retten, forsaauidt dct

findes, at der ikke har været tilstrækkelig Tid

for den Sagsøgte t i l at fremskaffe et Dokument,

eller at det fra den Sagsøgtes Side Frem-

komne giver Sagsøgeren Anledning til at

fremkomme med yderligere Dokumenter, udsætte

Sagen herefter.

Ti l at gjøre sig bekjeudt med de fremlagte

Dokumenter bor der i Reglen gives Modpar-

ten den fornødne Tid i selve Retsmødet.

Finder Retten, at dette Sidste efter Om-

stændighederne og navnlig Dokumentets Be-

skaffenhed ikke vil være tilstrækkeligt, kan Sa-

gen udsættes. Den, mod hvem Dokumentet

fremlægges, maa dersom det ikke med Pro-

ducentens Samtykke kan udlaanes ham, for-

synes med en Gjenpart af samme og gives

Adgang til paa Retsskriverkontoret at under-

søge Dokumentet.

§ 350.

Sagens mundtlige Forhandling skal saavidt

muligt søges tilendebragt i eet Retsmøde eller

dog i Reglen foregaa uafbrudt om end i flere

Retsmøder.

Er Sagen moden t i l Paakjendelse, uden

at videre Bevisforelfe foregaar, afsiges Dom-

men. I modsat Tilfælde bestemmes det ved

Kjendelse, hvilke Omstændigheder der trænge

til at bevises, hvorefter Parterne kunne fore>

slaa deres Beviser, der fores under Slut-

ningsforhandlingen (§§ 179—195). Retten

anoidner de fomedne Udslettelser.
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Efter Slutning?forhandlingen, under hvilken

Beviserne fremføres og Sagen iøvrigt udvik-

les og forklares, afsiges Dom snarest muligt

(s 274).

§ 351 .

For Underretter ere Vidner, der bo eller

opholde sig udenfor Underretskredsen, ikke plig-

tige at mode, naar de vilde kumme t i l at

rejse mere end 9 Mile paa Jernbane eller 3

Mi le paa anden Mande — eller en tilsva-

rende Vejlængde delvis paa Jernbane og paa

anden Maaoe — for at naa hen t i l Retten.

Naai et Vidne, der boer udenfor Retskredsen,

skal tilbagelægge en længere Vej end 3 Mile

paa Jernbane eller 1 M i l paa anden Maade,

kan det fordre Rejseudgiften godtgjort (§202).

Dog staar det i saa Fald vedkommende Part

frit for, dersom han foretrækker dette, at lade

Vidnet afhore for Underdommeren i den Rets-

kreds, hvor det horer hjemme.

Det i § 206 for Vidner bestemte Varsel

kan af Dommeren afkortes, naar Omstændig-

hederne tale derfor, endog ti l 24 Timer,

K 352.

I Tilfælde af Udeblivelse forholdes efter

de ovenfor i §§ 285 t i l 292 indeholdte

Grundsætninger, dog med de Lempelser, som

fslge af, at ingen Forpligtelse t i l at frem-

komme med Sagsfremstillinger finder Sted

ved Underretten, hvorfor de ti l Undladelse heraf

knyttede fan lige Udeblivelsesvirkninger ikke komme

ti l Anvendelse.

s 353.

Hvor de i de foregaaende Paragrafer

givne Bestemmelser ikke indeholde afvigende

Forskrifter, blive de i andet Affnit om Sagers

Behandling for Landsretterne givne Regler

at følge med de Indskrænkninger, som flyde af

Forholdets Natur.

§ 354.

Naar Sagen, uden Hensyn ti l de ikke

ved Klageskriftets Indgivelse forfaldne Renter,

Procesomkostninger eller Rettergangsboder, har

en Værdi af over 40 Kr,, kan den paaankes

ti l den Landsret, i hvis Kreds Underretten

liggei.
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El Sagen ikke af den angivne Vaerdi,

haves i Reglen intet Retsmiddel imod Under«

rettens Handlinger. Dog kan Landsrettens

Formand, efter et fra vedkommende Part ind-

qivet skriftligt Andragende, hvormed de for-

nodne Oplysninger rnaa følge, tillade, at

Sagen antages t i l Paakjendelse, naar den

skjønnes at have en almindelig Interesse eller

«ideregaaende betydelige Fslger for Vedkom-

mende. Herom meddeles der Modparten Un-

derretning.

Naar en fra Underretten indanket Sag er

paakjendt af Landsretten, kan den i Reglen

ikke yderligere paaankes. Dog kan Hojesterets

Formand i Forbindelse med 2 af ham t i l -

tagne Medlemmer af Retten undtagelsesvis

tillade, at Sagen indbringes for Hsjesteret.

naar den skjønnes al have almindelig Interesse

eller uideregaaende betydelige Folger for Ved-

kommende. Andragende herom fremsættes og

behandles paa den i § 304 angivne Maade,

§ 355.

Med Hensyn t i l Tiden for Paaankens

Iværksættelse gjælde de i §§ 302—304 givne

Negler. Den i sidstnævnte Paragraf om-

handlede Bestemmelse om Paaankens Tilstede-

lighed afgives, isvrigt i Overensstemmelse med

Paragrafens Regler, af Landsrettens Formand

i Forbindelse med 2 andre af Rettens Med-

lemmer og er ikke Gjenstand for Paaanke.

Den i § 305 Litr. b angivne Regel finder

ogsaa Anvendelse paa Underretssager.

§ 356.

Paaanken iværksættes ved, at den Ankcude

inden den foreskrevne Frist t i l Landsretten

indleverer og, efter at have faaet det tilbage-

leveret med paategnet Berammelse af Dagen

ti l Sagens Foretagelse, for Modparten lader

forkynde et Klageskrift, der maa indeholde en

Angivelse af Ankens Gjenstand og Hensigt og

være bilagt med Udskrift af Underrettens

Dom og det sammes Retsbog Tilfsrte, samt

isvrigt væsentlig være affattet i Overensstem-

melse med de i § 159 givne Negler.

Med Hensyn t i l Varselet t i l Modparten

og dennes Forpligtelse t i l at meddele Sag
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søgeren TilsvarZskrift komme tilsvarende Be-

stemmelser t i l de i §§ 161—162 indholdtc

t i l Anvendelse.

§ 357.

For Sagens Behandling ved Landsretten

gjælde ligeledes, med de af Bestemmelserne

i §§ 358 og 359 flydende Lempelser, de

i 2det Afsnit om Sagers Behandling ved

Landsretten givne Regler.

§ 358.

Naar og foisaavidt den afsagte Dom ved

Paaanken eller Kontrapaaanken so ges forandret

i Realiteten, finder en fuldstændig ny Bevis-

ferelse og Sagsudvikling Sted for Landsretten.

Den for Underretten stedfundne Procedure

og Bevisførelse er ikke bindende; dog kunne

nyc Paastande ikke fremsættes for Landsretten,

medmindre dette paa Grund af særlige Om-

stændigheder tillades (§ 168), og de for

Underretten afgivne protokollerede Erklæringer

med Hensyn t i l Sagens faktiske Sammenhceng

ere bindende for Parterne.

Ved Paaanke af Udeblivelsesdomme kunne

Omstændigheder, som Parten paa Grund af

Udeblivelsen er afskaaren fra at gjøre gæl-

dende, ej heller fremsættes fcr den overordnede

Ret undtagen hvor der i Henhold ti l Grund-

sætningerne i § 327 N i . 5 vilde være at

indrommc ny Foretagelse af Sagen, hvis denne

var bleven behandlet ved Landsret.

§ 359.

Bevisførelsen foregaar efter de almindelige

Regler i andet Afsnit. Vidner og Synsmænd

fores derfor i Reglen paany for Landsretten.

Dog kunne protokollerede Vidneudsagn for

Underretten benyttes ved Landsretten, dersom

Landsretten ifølge Tagens Beskaffenhed og

øvrige Omstændigheder efter den ene Parts

Begjcrring sinder Feje ti l at bestemme, at de

skulle gjælde, uden at Vidnerne paany fores

for Landsretten.

Hvor efter de almindelige Regler (§ 203)

Vidners Afhorelse skulde eller kunde finde Sted

ved Underretten, kan Landsretten bestemme, at

de ved Underretten allerede afgivne proto-

kollerede Vidneudsagn skulle benyttes, uden at

ny Afhorelse behøves.
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§ 36«.

Besværing ti l Landsretten over Under-

rettens Handlinger finder Sted i de samme

Tilfælde, i hvilke der over Landsrettens Hand-

linger kan iværksættes Besværing <il Hojefteret.

Fremgangsmaaden er med de af Forholdets

Natur flydende Lempelser den samme, fom

benyttes ved Besværing over Landsrettens

Handlinger.

Besværing kan finde Sted uden Hensyn

ti l Gjenstandens Værdi.

Landsrettens Afgjørelse i Anledning af

Besværingen er ikke Gjenstand for yderligere

Besværing t i l Hojesteret.

§ 3 6 l .

Det i tredie Afsnits andet Kapitel om-

handlede Retsmiddel, ny Foretagelse af Sagen

ved den samme Ret. kan ikke anvendes imod

Underretternes Domme og Behandlinger.

Femte Afsnit.

O m Fremgangsmaaden ved I n t e r v e n -

t i on og ved Tilstaevning af Trediemand

under den imellem Par te rne begyndte

Retssag.

§ 362.

InterventionssogZmaal anlægges og frem«

mes efter de om et selvstændigt Segsmaal

gjældende Regler, forsaavidt ikke Bestemmelserne

i de følgende Paragrafer medføre Afvigelse

herfra.

§ 363.

Intervenienten indtræder i Sagen derved,

at han tilstiller hver især af de oprindelige

Parter et Skrift, hvori han fremstiller Grun-

dene ti l sit Ssgsmaal og den Paastand, han

vil nedlægge.

Dette Skrift tilligemed Gjenparter af de

Dokumenter, som agtes benyttede, rnaa meddeles

de oprindelige Parter senest 5 Dage forinden

det af de t i ! Hovedsagens Behandling bestemte

Retsmøder, i hvilket Intervenienten vil optræde.
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§ 364.

I Retsmødet har Intervenienten at frem-

lægge og oplæse sit i foiegaaende Paragraf

omhandlede Skrift og give de fornødne nær-

mere Forklaringer om sit Søgsmaal.

Paaftaar nogen af Parterne Intervenient-

søgsmaalet afvist som ikke hjemlet ved den

almindelige Bestemmelse i § 4 3 , bliver

Spørgsmaalet herom forelobig at afgjøre vt,d

Rettens Kjendelse. Afvises IntervenientsogZ-

maalet, kan Intervenienten iværksætte Besvæ-

ring herover; i den Anledning kan han for-

lange Sagens videre Behandling udsat.

§ 365.

De oprindelige Parter ere berettigede t i l

i Anledning af Intervenientfogsmaalct t i l

Retsbogen at fremsætte yderligere eller forandre

deres oprindelige Paastande, saa og t i l at

fremkomme med nye Dokumenter. Forsaavidt

der ikke har været fornøden Tid t i l at frem-

skaffe saadanne eller Modparten begjærer Ud-

fættelse t i l at gjøre sig nærmere bekjendt med

nye fremkomne Dokumenter, der ikke forinden

Retsmødet ere blevne ham meddelte, kan Ret-

ten udfætte Sagen.

S,iadan Udsættelse tan ogsaa finde Sted

efter Intervenientens Begjæring, for at han kan

faae Lejlighed t i l al blive betjendt med de

mellem de oprindelige Parter udvexlede Skrift--

ter og Dokumenter, hvortil der bor gives ham

Adgang i al Fald ved deres Henlæggelse i.

passende Tid paa Rettens Skriverkontor. I n -

tervenienten kan derefter i det nye Retsmøde

ti l Retsbogen forandre eller udvide sine Sogs-

maalsgrunde og Paaftande.

§ 366.

Det oprindelige Søgsmaal og Interven-

tionsfogsmaalet forhandles iøvrigt i Forbin-

delse med hinanden som een Retssag.

Ved Siden af og foruden den i §§ 102

og 103 indrommede Myndighed er Retten

befojet t i l :

1) paa Begjæring af de oprindelige Parter

eller een af dem at bestemme, at de

tvende Søgsmaal skulle adskilles for sær-

skilt at forhandles og paakjendes, dersom

deres Forening vilde medføre en betydelig

Forhaling af den oprindelig anlagte Sag,
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2) paa Intervenientens eller en af de oprin-

delige Parters Begjæring at bestemme, at

det oprindelige Ssgsmaals Forhandling

skal udsættes, indtil Interventionssogs-

maalet er udprocedcret, naar Saadant efter

de foreliggende Omstændigheder synes hen-

sigtsmæssigt,

§ 367.

Intervenienten er berettiget t i l at benytte

de lovhjemlede Retsmidler imod den stedfundne

Behandling og den afsagte Dom paa samme

Maade, som enhver af de oprindelige Parter.

§ 368

Den, der blot indtræder i Tagen for at

undeistotte en af Parterne (Biintervenient),

modtager Sagen i den Stil l ing, hvori den

ved hans Indtrædelse befinder sig, og er bunden

ved den indtil da fsrte Procedure. Isvrigt

er han berettiget ti l at gjsre Angrebs- og

Forsvarsmidler gjældende i Sagen, men dog

kun, forsaavidt de ikke komme i Modstrid med

den Parts Procedure, han vil bistaa.

§ 369.

Retten træffer Bestemmelse om Maaden,

hvorpaa Biintervenienten skal h.ive Adgang

til at ytre sig i Sagen, Den kan af faadan

Aarsag ubsætte Sagens Forhandling, men har

da at drage Omsorg for betimelig og fornøden Underretning t i l Parterne og andre

Vedkommende. Isvrigt er det, som af B i -

intervenienten anføres, i processuel Henseende

at betragte som Bestanddele af den Parts

Procedure, t i l hvis Bistand han indtræder.

§ 370.

Biintervenienten indtræder derved, at han

til Retten afgiver en skriftlig motiveret Be-

gæring om at maatte faae Adgang t i l at

Ytre sig i Sagen. Denne Begjcering med-

deles Parterne. Paastaar nogen af Lem B i -

intervenienten afvist, bliver Spørgsmaalet herom

forelsbig at afgjøre ved Rettens Kjendelse. Af-

vises Biintervenienten, kan han iværksætte Be-

sværing herover; i den Anledning kan han

forlange Sagens videre Behandling udsat.

15
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§ 3 7 1 .

Tillader Retten Sagsøgeren at tilstævne

(adcitere) Trediemand for at faae Dom over

ham enten alternativt med eller tilsammen

med Sagvolderen, udsættes Sagen saalcrnge,

som nødvendigt er, for at paogjældende Tredje-

mand paci fædvanlig Maade kan taldes ti l at

svare som Sagvolder, De i §§ 362, 3«6

og 367 om Intervention givne Negler finde

ogsaa Anvendelse men Hensyn t i l Tilstævning.

§ 372.

Naar den mundtlige Forhandling om Sa-

gens Realitet er begyndt, kan Intervention eller

Tilstcrvmng ikke mere finde Sted hverken un-

der Sagens Behandling i denne eller i hojere

Instants. Biintervention kan derimod sinde

Sted paa ethvert Trin af Tagens Behandling.

Sjette Assnit.

S«rregne Rettergangsarter.

Kapitel I .

Om Bevisers stsrclsc førend HavedforiMdlinM,

§ 373.

Vidners Fsrelse og Syns- eller Skjons-

forretnings Optagelse, forinden Bevisforhano-

ling i Sagen foregaen, kan undtagelsesvis

finde Sted, naar paagjældende Part staar i

Fare for ellers at tabe sit Bevis, enten paa

Grund af Vidners Sygdom eller Bortrejse,

eller fordi Forretningens Gjenstand er uds.it

for Forandring eller af lignende Grunde,

§ 374.

Den Part, som onsker Beviset fort. bar

at indgive skriftligt Andragende herom ti l den

Ret, for hvilken Tagen svæver, lwis den alle-

rede er anhængiggjort, jfr. § 100, og ellers

t i ! Underretten paa det Sted, hvor Vidnet boer,

eller hvor Gjeintanden for 3yns- eller Ekjons-

forretningen besinder sig.
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§ 375.

Andragendet maa indeholde:

a) Angivelse af den Sag, i Anledning af

hvilken, og den Person, imod hvem Be°

viset skal erhverves;

d) Nojagtig Opgivelse af det, hvorfor Bevis

ssges tilvejebragt;

o) Betegnelse af det Bevismiddel, som onskes

tilvejebragt, samt af Vidnernes Navne m. v.;

cl) Angivelse af de Omstændigheder, som i

Henhold til § 373 skulle berettige t i l

Bevisets Optagelse,

§ 376.

Ligesom Retten i det dertil berammede,

ordentlige eller overordentlige Retsmøde kan

udspørge Parten, saaledes kan den ogsaa paa»

lægge ham paa den i § 304 angivne Maadc

at oplyse Rigtigheden af de ifølge § 375

Litr. H paabcraabte Omstændigheder.

Den i saa Henseende fornødne Ud'ættclse

kan tilftaaes af Retten.

§ 377.

Antager Retten, at Partens Bcgjæring er

begrundet, tilstedes Bevisets Forelle.

Retten udsteder da Indkaldelse ti l Vid-

nerne eller udmelder Syns- og Skjonsmænd

i Overensstemmelse med de almindelige Regler

herom, jfr. §§ 205, 206, 225, 230. I

at bestemme Tiden for Vidnernes Forelsk eller

Forretningens Afhjemling, har Retten at sorgc

for, at der indlemmes den nødvendige Frist.

Antager Retten derimod ikke Partens Be-

gjæring for begrundet, nægtes Begjæringen;

men Parten kan da inden en Uge iværksætte

Besværing herover t i l højere Ret.

§ 378.

Retten meddeler (§ 122) den i Henhold

t i l § 375 Litr, a opgivne Modpart, ti l hvilken

Tid Vidnernes Afhsrelse eller Syns- og

Skønsforretningens Afhjemling skal soregaa.

Hvis Tiden ikke tillader den opgivne Modparts

Tilkaldelse, kan Retten beskikke en i Retskred-

sen bosat Sagfører t i l at mode og varetage

hans Tarv imod et passende Salær, som ud-

redes af den Part, der har bcgjært den sær«

egne Vidneførsel eller Syns- og Skjsnsforret.

ning.
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§ 379.

Isvrigt forcgaar Bevisets Optagclfc efter

de i det Foregaaenoe givne Neglcr, saavidt

disse ifølge Forholdets Bestaffenhed lade sig

anvende.

§ 380.

Vidnernes Forklaringer, Syns- og Skjons-

forretningen, hvis denne ikke er afgivet skrift-

l igt, saavelsom Mændenes ved Afhjemlingen

givne Svar paa fremsatte Spørgsmaal proto-

kolleres og vedtages.

Det erhvervede Bevis benyttes i sin Tid

paa den Mande, at det oplæses under Hoved-

forhandlingen, men udenfor de i § 205 og

§ 232 næstsidste Stykke omtalte Tilfælde dog

knn, forsaavidt det virkelig viser sig at være

nmuligt under samme at fremfore det paa-

gjældende Bevis efter de almindelige Regler.

I Overensstemmelse med de i dette Ka-

pitel indeholdte Forskrifter sker oasaa Forel'en

af Beviser ti l Brng i Retssager, fom ere an-

lagte eller skulle anlægges i Udlandet; naar

Vegjæringen fremkommer fra udenlandske

Myndigheder, træde de i Henl'old t i l K 144

beskikkede Sagførere i Parternes Sted,

Kapitel I I .

Om

§ 3 8 1 .

Saasøgeren kan anvende Erekmivproces:

1) I Tager, der anlægges ti l Indfrielse af

Gjælosbreve. naar Skyldneren enten i selve

Gjældsbreret eller ved senere Paategning

paa samme har underkastet sig den i nær-

værende Kapitel omhandlede hurtige Rets-

'forfslgning;

2) I Vexelsager, hvorved forstaaes Sager,

fom anlægges mod Trassenter, Endossenter

eller Acceptanter af trasserede Verler t i l

sammes Indfrielse, saavelsom Sager, der

anlægges mod Udstedere eller Endossenter

af indenbys Perler til disses Indfrielse,
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§ 382.

I de i nærværende Kapitel omhandlede

Lager finder ingen Forligsmægling Sted,

medmindre Parterne ere enige derom.

§ 383.

Under Sagen kan det ikke tillades Sag-

ssgte at fremsætte andre Indsigelser i Rea-

liteten, end at han ikke ved Underskriftens Med-

delelse var mægtig og myndig ti l saaledes at

forbinde sig, eller at Underskriften er falsk,

eller at der i Dokumentets Indhold er forc-

gaaet en Forfalskning, efterat Underskriften

er meddelt.

I Vexcliager kan Sagsøgte endvidere

fremsætte de Indvendinger, som gaa ud paa

selve Verlens Indretning og Indhold eller den

til Vcielfordringens Vedligeholdelse fornødne

Omgangsmaade.

I de i § 381 Nr. 1 nævnte Sager kan

den Eagsogte derhos, forsaavidt Søgsmaalct

foruden paa selve Gjældsbrevet stottes paa

Transport eller andet udenfor Gjældsbrevet

liggende Grundlag, fremsætte enhver Indsigelse

herimod, ligesom han i disse Sager overhove-

det kan fremkomme med enhver Indsigelse, t i l

hvis Godtgørelse han ikke bcbsver andre Bevis-

midler end Dokumenter, som haves tilstede.

Alle andre Indsigelser i Realiteten crc

udelukkede fra under Sagen at komme i Be-

tragtning, men det forbeholdes Sagwgtc i

Anledning af slige Indsigelser, naar han i sit

Tilsvar har opgivet dem, at anlægge et selv-

stændigt Negrcsfsgsmaal mod Sagsøgeren,

Dette Regressøgsmaal behandles i alle

Henseender efter de almindelige Regler.

s 384.

Imod de i § 381 Nr. 2 omhandlede

Fordringer kunne Modfordringer ikke frcm-

jatttes, og imod de i § 381 Nr. 1 omhand-

lede kun, forsaavidt Modfordringen selv gaar

ind under.samme Bestemmelse, eller den ind-

rommes.

K 385.

Sager, i hvilke Erekutivproccssen anven-

des, behandles uden Hensyn til Gjenftandens

Vcridi »cc Underretterne efter de ovenfor i
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fjerde Afsnit givne Regler, hvorved dog bliver

at bemærke, at Dommeren cr pligtig at drage

særlig Omsorg for, at Sagen fremmes med

den ftorst mulige Hurtighed.

§ 386.

Ligesom der ikke kan gives Sagsøgte

Udscrttelse for at fore Bevis for andre Om»

skændigheder end de i § 383 omhandlede, saa°

ledes kan det i Reglen ikke tillades Eagsøge-

ren under Sagen at fore Vidner, eller lade

optage Syn og Ekjon eller at faae Modpar«

ten indkaldt t i l personlig Afhorelse, Dog kan

Retten tillade Sagsegeren at fore Vidner,

naar disse blot sigte t i l at bevise Dokumen-

tets Wgthed.

Naar Sagssgeren, fordi han anser det

nedvendigt i Anledning af Eagsogtcs T i l -

svar at tilvejebringe Beviser, som ikke under

Sagen kunne tilstedes, hæver denne, kan Ret-

ten fritage ham for i Henhold til § 88 at

udrede Erstatning t i l Sagsøgte for havte Ud«

gifter og Ulejlighed.

Z 387.

Sager af hcromhandlcde Beskaffenhed

kunne i Henhold ti l K 354 paaankcs ti l

Landsretten, Det er en Sclvfølge, at Proce-

duren for denne ikke kan omfatte Andet, end

det, som i Henhold t i l ovenstaaendc Ueglcr

kunde gjøres gjældende for Underretten.

Kapitel I I I .

« Om skriftlig Behandling af 2ngci.

§ 388.

I vidtloftige Negnskabsfager og andre

indviklede Retssager kan Retten paa ethvert

Trin af Forhandlingerne anordne skriftlig Be-

handling af Sagen. Saadan Bestemmelse kan

ikke angribes ved noget Retsmiddel.

§ 389.

Hvor skriftlig Behandling er anordnet,

bortfalder det, som tidligere maatte være mundt-

lig forhandlet i Sagen, og der iværksættes under
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Rettens Ledelse en Indlcrgsvexling imellem

Parterne, fom kan strcrkke sig t i l Duplik.

Retten bestemmer oe Frister, inden hvilke Ind-

Icrgene fkulle afgives, ligesom den og, hver

Gang en Part har fremlagt Indlæg, bestem-

mer, om Modparten skal have Udsættelse ti l

at svare derpaa.

Indlcrgene fremlægges i de dertil bestemte

Retsmøder, men de skulle 3 Dage forinden

vcrre Modparten meddelte, faa at denne i

Retsmødet kan udtale, om han vil svare

yderligere.

Ti l Afbenyttelse ved Udarbejdelsen af deres

Processkrifter kunne Parterne begjære Udlaan

af det Fremlagte; vil en af Parterne ikke t i l -

stede, at Dokumenrer udlaanes Modparten i

Original, maa han lade medfølge Gjenparter,

som da blive at bekræfte vaa Rettens Justits«

kontor, hvor der derbos bor gives Adgang t i l

at underlege Originalerne.

§ 330.

Naar den i foregaaende Paragraf om»

handlede Indlægsverling er tilendebragt, op-

tages Sagen, og endelig Dom afsiges, dersom

den af Retten findes moden hertil.

Fremgaar det af den stedfundne skriftlige

Procedure, at 5er mangler Bevis for Omstæn-

digheder, som ville vcrre af Betvdning for

Sagens Afgjørelse, har Retten ved Kjendelse

at bestemme, hvilke disse Omstændigheder ero,

uden Hensyn ti l , om der af Parterne er frem-

sat Begjæring om at stcdeS t i l Bevisforelse

for dem eller ikke. Retten bestemmer i For-

bindelse hermed et Mode til Bevisførelsens

Forberedelse.

§ 3 9 1 .

I det i Slutningen af foregaaende Para«

graf omhandlede Mode have Partern? under

Iagttagelse af Reglerne i § 180 at opgive,

hvilke Beviser de ville ssre, ligesom Retten

derefter har at træffe de i § 181 omhandlede

Bestemmelser med Hensyn til Bevisets Forelse.

Retten har som en Folge heraf at afgjøre, om

Vidner, Synsmænd og Parter skulle msde for

at afhores under den mundtlige Forhandling,

eller om deres Afhorelse jkal fcregaa ved Under-
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retten, jfr. § 181 sitr, d og o samt §§96 ,

203 og 232.

De i denne Paragraf omtalte Forhandlinger

forgaa mundtlig ligesom efter Hovedreglerne

om Sagers Behandling ved Landsretten.

s 392.

Bevisførelsen for de omtvistede faktiske

Punkter foregaar i et t i l Slutningsforhand-

lingen berammet Mode mundtligt i Overens-

stemmelse med de almindelige Regler eller ved

Oplæsning af vedkommende Forklaringer, naar

Beviset er fort ved Underretten, jkr, § 224

o. fl.

Parterne have strax mundtlig at fremsætte

de yderligere Bemærkninger, som de ville knytte

t i l deres tidligere skriftlige Udviklinger; dog

kan Retten, naar Beviserne i Sagen have

været optagne ved Underretten og altsaa fore-

ligge skriftligt, tillade Parterne inden bestemte

Frister at fremlægge et skriftligt Indlæg fra

hver Side i Stedet for den mundtlige Slut -

ningsforhandling.

§ 393,

Med de af det Foregaaende følgende Lem-

pelser komme iøvrigt denne Lovs almindelige

Regler og Grundsætninger for Proceduren t i l

Anvendelse, ogsaa naar skriftlig Behandling

finder Sted.

s 394.

Dom afsiges paa Grundlag af de skriftlige

Indlæg i Forbindelse med den mundtlige Be-

visførelse og de herlii sig knyttende Slut-

ningsforedrag, eller de skriftlige Beviser og

Slutningsindlceg, hvor saadanne benyttes.

Paastande, Søgsmaalsgrnnde, Indsigelser saa-

velsom overhovedet faktiske Anbringender kunne

ikkun komme i Betragtning, forsaaviit de enten

indeholdes i de skriftlige Indlæg eller ere

optagne i Protokollen ifølge Parternes Bc-

gjæring eller Rettens Anordning.

§ 395.

Udebliver nogen af Parterne i et Rets-

møde, forinden Sagen er optaget i Henhold
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til § 390 , bliver Sagen efter den modende

Parts Begjæring at optage t i l Paakjendelse

paa Grundlag af alle de imellem Parterne

indtil da vexlede Processkrifter og Doku-

menter.

Saavel med Hensyn til Udeblivelse i det

til Bevisførelsens Forberedelse bestemte Retsmøde og under Slutningsforhandlingen som

icwrigt forholdes efter de almindelige Regler

om Udeblivelse.

§ 396.

Dommens Afsigelse foregaar efter de al-

mindelige Regler, Dog kan Rettens Formand,

nciar Omstændighederne tale derfor, anordne,

at skriftlig Stemmegivning skal finde Sted.

s 397.

Med Hensyn t i l Paaanke forholdes der

efter de almindelige Negler, kun med den For-

andring, at Dommen afsiges paa Grundlag af

de vezlede Indlæg samt de gjorte Protokol-

tilforsler. Derimod kan Paaanken ikke dreje

sig om de i § 299 1ste Stykke sidste

Punktum omhandlede Omstændigheder.

s 398.

Ved Hsjesteret kan skriftlig Behandling

undtagelsesvis anordnes, naar Sagens Beskaf-

fenhed med Nodvendighed kræver det (§ 312).

Sagen forhandles i saa Fald ved skriftlige

Indlæg, ikke mere end to fra hver Side, som

uexles mellem Parterne og afgives t i l Retten

i Forbindelse med Sagens Dokumenter inden

de Frister, som Formanden i Hojesteret be-

stemmer.

Kapitel IV.

Om Behandlingen af ÆgteflMsager samt Sager,
hvorunder Arvinger ssge sig cu bortebleven

Persons Formue tiltjendt.

§ 399.

Sa^er angaaende et Wgleskabs Ugyldighed

eller Oplosning blive at behandle ved Lands-

16
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retten for det Sted, hvor Ægtemanden har

Bopæl eller Opholdssted, eller, dersom han har

forladt Landet eller det ikke vides, hvor han er,

hvor han sidst havde Bopæl eller Opholdssted

her i Riget. Dog, hvis Separation fra Bord

og Seng finder Sted eller Manden har for-

ladt Hustruen, maa Sag mod Hustruen an-

lægges ved den Ret, som ifølge de almindelige

Regler i fsrsie Afsnit Kapitel I I er hendes

Vcrruething,

§ 400.

Ægteskabssager, hvorvrd i dette Kapitel

forstaacs Sager angaaende et Ægteskabs Ugyl-

dighed eller Oplosning (§ 399), behandles efter de

for Landsrettproceduren gjældende Regler, dog

med de nærmere Bestemmelser, som gives i

efterfslgende Paragrafer.

§ 4 0 1 .

Dersom Sagfogte ikke efter Modtagelsen

af Sagsøgerens Klageskrift inden den i § 133

bestemte Tid afgiver Tilsvarsskrift og deri op-

giver en ti l Sagens Udforelse antagen Sag-

forer, har Sagføgeren at andrage paa, at der

maa blive beskikket Sagsøgte en Forsoarcr af

det Offentlige, Forsommes dette, afvises Sagen.

Salæret t i l den for Sagsøgte beskikkede

Forsvarer udredes af det Offentlige, hvor det

ikke paalægges Sagsøgeren som tabende Part

at udrede det.

s 402.

Retten kan uden Hensyn t i l Modpartens

Begjæring paalægge Sagsøgeren at fremstille

sig t i ! slfhorelse undcr Hovedforhandlingen og

til der under Eo at besvare dc Spørgsmaa!

angaaende Sagens Genstand, som Retten maatte

gjsre. Ugrundet Undladelse heraf eller Væg-

ring herved har t i l Folge, at Sagen afvises.

s 403.

Ligeledes kan Retten, hvis li?agfogte boer

eller opholder sig i Riget, paalægge denne at

fremstille sig t i l Afhorelse under Hovedfor-

handl ingen og der under Ed at besvare de

Spørg«maal angaaende Sagens Gjenstand,

som gjøres af Retten. Ugrundet Undladelse

af at mode eller Vægring ved at svare med-

forer dog kun Virkning cfter § 404 2det Stykke.
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z 404.

Indrsmmende Proccserklæringcr haoe ikke

Virkning som bindende Grundlag for Strids-

spVrgsmaalets Indhold og Omfang, men der kan

alene tillægges dem Betydning fom Bevismidler,

Udeblivelse, Tavshed eller ubestemte Er-

klæringer i de i 8 97 omhandlede Tilfælde

kunne tages i Betragtning som Bevismidler imod

Paagjældende, men der kan iøvrigt ikte i og for

sig tillægges dem den i ommcldte Paragraf an-

givne Retsvirkning.

8 405.

PaltL Ed finder, afsct fra dc i §§ 402

og 403 omhandlede Tilfælde, ikke Anvendelse i

Wglcffabssager,

§ 406.

Dom, grundet paa SagsøgtcL Udeblivelse

i Henhold til § 286, maa ikke afsiges i Wgtc-

stabssager, men Sagsøgtes Udeblivelse har t i l

Folgc. at Sagen udsættes, indtil der ved en af

det Offentlige paa Sagsøgerens Begjæring

lxskitket Sagferer gives Mode for Sagfogte.

s 407.

Hvor Annullation af et Wglcstab skal finde

Sled i offentlig Interesse uden Hensyn ti l

Ngtcfællcrnes eller Trediemauds Paastand, er

Anklageren kompetent ti l at optvæde som Sag-

sogcr paa det Offentliges Vegne,

§ 408.

I Sager, hvorunder en bortebleven

Persons Arvinger ifølge Frd. I l t e Septbr.

1839 søge sig hans Formue tilkjendt enten

til Frugtnudelse eller t i l Ejendom, have Sag-

søgerene i Overensstemmelse med Grund-

sætningerne i §§ 401 og 406 at drage Om-

sorg for, at et Forsvar for den Borteblevne

moder, ligesom de cre pligtige t i l efter Rettens

Anordning at fremstille sig for at afgive

edelig Forklaring angaaende de Omstændigheder,

paa hvilke Sagens Afgjørelse beror.



124

Kapitel V.

Om den FlemMMMlldc, som skal iagttages,

naai Nogen skal umlindiggjøreZ eller Ente skal

slrttcs nndcl fast Lanuillgcmaal.

§ 409.

Andragende om Umyndiggørelse kan frem-

sættes af Paagjældendes Mgtefælle, Slægtninge,

Værge, Kurator eller Lavværge.

Derhos er i alle Tilfælde Dviigheden be-

rettiget t i l gjennem Anklageren at andrage paa

Nogens Umyndiggjørelse, naar dette efter dc

Oplysninger, som enten fra Vedkommende selv,

hans Slægt eller Venner eller paa anden

Maade ere komne Dvrigheden i Hæn'c, maa

ansees for rigtigt.

Endelig kan Enhver selv andrage paa at

maatte blive umyndiggjort.

K 410.

Andragende om Umyndiggørelse indleveres

skriftlig t i l Underdommeren paa det Sted, hvor

den Paagjældende, om hvis Umyndiggørelse der

er Spørgsmaal, boer eller opholder sig; har han

ikke beksendt Bopæl eller Opholdssted da t i l

Underdommereu paa det Sted, hvor hans sidste

bckjendte Bopæl eller Opholdssted er beliggende.

Skriftlige Beviser tor de Omstændigheder,

ved hvilke Umyndiggørelsen skal begrundes,

skulle faavidt muligt ledsage Andragendet.

Skjonnes yderligere Oplysninger fornødne, kan

Underdommeren gjøre Vedkommende opmærksom

bcrpaa og opfordre ham t i l at tilvejebringe

dem, ligesom Underdommeren kan indkalde den,

der ssges umyndiggjort, til at mode for ham.

s 4 1 1 .

Gi Andragendet udgaaet fra den, om hvis

Umyndiggørelse dererSpørgsmaal, eller indven-

der han ikke Noget imod det, efterat han af Under-

dommeren er opfordret ti l at mode og erklære sig

over det, tilfalder det Underdommeren ifølge dc

foreliggende Oplysninger at afgjøre, om der er

tilstrækkelig Grund ti l Umyndiggørelsen, og i

bekræftende Fald har han da at afsige endeligt

Umyndighcdsdkkret, som ikke kan paaankes.

I alle andre Tilfælde har Undcrdommeren

at indsende Andragendet og de samme ledsagende
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Veviscr i Forbindelse med saadan skriftlig Er-

klæring, hvortil han maatte finde Grund, t i l

Formanden for den Landsret, under hvilken

han staar.

Dersom Umyndiggjørelfesgrunome findes

at være sandsynliggjorte ved de fremlagte Be-

viser, og der kan antages at vcere Fare forbun-

den med Opsættelse, kan Underdommereu strax

forinden Indsendelsen til Landsretten afsige et

forclobigt Umyndiggjsrelsesdekret, der, da det

strax træder i Kraft, bliver at thinglcese og

iøvrigt offentliggøre paa den Maade og med

de Retsvirkninger, som Pl . 10de April 1841

bestemmer. Samtidig med Dekretets Afsigelse

beskikker Underdommeren en forelobig Værge.

§ 412.

Landsrettens Formand beskikker en >Nag-

fører t i l at varetage dens Tarv, som føges

umyndiggjort, hvis ikke en Sagfører anmelder

sig !om antaget af denne, og berammcr der-

efter mundtlig Forhandling af Sagen i et Retsmøde, t i l hvilket begge Parter indkaldes ved

Foranstaltning af Landsrettens Formand og

med et af ham bestemt Varsel.

s 413.

I Retsmødet bliver det, efterat Parterne

have ytret sig, ved Rettens frie Skjon at af-

gjøre, om endeligt Umyndiggjørelsesdckret skal

afsiges paa Grundlag af de foreliggende skrift-

lige Veviser og Erklæringer, eller om en yder-

ligere Bevisførelse behsves.

Findes Andragendet om Umyndiggørelse

allerede efter de foreliggende Oplysninger at

burde afvises som ugrundet, ophæver Lands-

retten det forelobige Umyndiggjørelsesdekret, der-

som et iaadant maatte være affagt af Under-

dommeren.

§ 414,

Skal yderligere Bevisførelse foregaa, bc-

rammcr Landsretten et senere Mode hertil.

I dette maa Parterne da fremstille oe Vid-

ner og Skjonsmænd og fremkomme med de an-

dre Bcvifer, som de formene at kunne benytte

og forskaffe. Retten kan indkalde den, der so-

ges umyndiggjort, t i l personlig at mode for den.
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Derefter afgjør Retten efter et frit Skjon,

om endeligt Umyudiggjørelfesdckrct skal afsiges,

ellcr om Andragendet herom skal afvises.

§ 415.

Udebliver den, der andragcr paa Nogcus

Umyndiggjørelsc, i de i §§ 4 ! 3 og 414 om-

handlede Moder, afvises Sagen, dersom ikke

Retten i Omstændighederne finder Grund ti l at

udsætte den.

s 416.

Omkostningerne ved heromhandlcdc Frcm-

gangsmaade, derunder indbefattet Salær til

den ifølge § 412 beskikkede Sagfører, paalæg-

ges ved Kjendelsen i Sagen cen, der umyu-

diggjøres. Tages Andragendet om Umyndig-

gjørelse ikke t i l Felge, blive Omkostningerne

at udrede af den, der har rejst Sagen eller

af det Offentlige, hvis Sagen er rejst af

Dvrigheden.

§ 4 1 7 .

Den ovenangirne Fremgangsmaade bliver

ogsaa at anvende, naar der af Andre frcm-

fores Andragende om, at Enke maa sættes

under fast Lavværgemaal.

Naar en Enke selv bcgjærcr at blive sat

under en fast Lavværgc, har Underdomnicren

uden videre Undcrsøgeli'e at beskikke en sacidan

for hende.

s 418.

Naar endeligt Umyndiggjørelsesdekret er af-

sagt, eller naar det er besluttet, at en Enke skat

sættes under fast Værgemaal, paahviler det ved-

kommende Ret strax at give den t i l Værges

eller Lavværges Udnævnelse kompetente Myndig-

hed Underretning herom.

s 419.

Naar enten Dvrighcden eller den Person, der

er erklæret umyndig eller sat under fast Lav-

værgc, eller nogen af de i §409 1ste Stykke

angivne Personer for Landsretten lrocr at kunne

oplyse, at der ikke længere er Grund ti l denne

Foranstaltnings Vedbliven, har Paagjældende

at indgive et Andragende ti l Formanden for

Landsretten i den Kreds, hvor den Umyndig-
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gjorte boer, om at maatte blive stedet t i l i et

Retsmøde at begrunde eller lade begrunde en

Begjcering om Umyndiggørelsens Ophævelse.

Er Zindssvaghed Umyndiggjørelsesgrunden, kan

der dog ikke tages Hensyn t i l et af den Umyn-

diggjorte eller af Andre paa hans Vegne ind-

givet Andragende, medmindre det er ledfaget

af en Læges Anbefaling.

Derefter har Landsrettens Formand at be-

ramme et Retsmøde, om hvilket der, forsaa-

vidt Andragendet er udgaaet fra den Person,

som er erklæret umyndig, skal meddeles hans

Værge betimelig Underretning; i Retsmødet

hores den Paagjældende, og de af ham frem-

fertc Beviser overvei/s, hvorefter Landsretlen

enten ophæver det afsagte Dekret om fast Lav-

værges Beskikkelse eller afviser hans Begjæring.

§ 420.

De om Landsretsproceduren givne Forskrif-

ter komme iøvrigt med de af det Foregaaendc

følgende Lempelser t i l Anvendelse i disse Sager.

Paaanke af eller Besværing over Landsrettens

Beslutninger i de i dette Kapitel omhandlede

Tilfælde kan ikke finde Sted. E j heller kan

ny Foretagelse af Sagen bevilges i de i dette

Kapitel omhandlede Tilfælde.

Kapitel VI .

Tm Fremgausssmaadeu ucd at erhverve Molt i -

fitations- eller Ejendomsdom.

s 4 2 1 .

Sager, hvorved Mortifikationsdom søges,

blive at anlægge ved Landsretten paa det Sted,

hvor vedkommende Dokument er udstedt, for-

saavidt der ved Dokumentet gives Pant i fast

Ejendom, der hvor denne er beliggende. Lade

disfe Regler sig ikke anvende, f. Er. fordi Do-

kumentet er udstedt af en dansk Undersaat i

Udlandet, skal Sagen anlægges i Kjobenhavn.

Mortifikation af Oplagsbeviser søges Paa

det Sted, hvor Oplagshuset er beliggende.

Sager, hvorved Ejendomsdom søges, blive

at anlægge paa det Sted, hvor Ejendommen er

beliggende, eller, hvis Sagens Gjenstand er et
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Gjceldsbrev, hvor Mortifikation af dette sknlde
søges efter Reglerne i denne Paragraf.

s 422.
Den, der søger Mortifikation, har at frem-

fcrtte skriftlig Begjæring om at maatte ud-
stede Indkaldelse t i l den eller dem, som maatte
være Ihændehaver af Dokumentet eller anse
sig berettiget t i l det, ved Landsretten for det
Sted, hvor Sagen efter § 421 skal fores.

8 423.
Den, der ssger Mortifi lation, skal forsyne

sin Begjæring med Oplysninger, som vise, at
han er berttiget t i l at erholde Mortifikation, og
navnlig om Manden, hvorpaa Dokumentet er
frakommet ham, hvorhos det paagjældende Do-
kument maa betegnes med en saadan Tydelig-
hed, at det ikke kan forverles med andre.

s 424.
Landsretten afgjør dernæst ved Kjendelse i

et Retsmøde, hvortil den, der søger Mortifika-
tion, tilsiges, om offentlig Indkaldelse maa ud-
stedes. Forinden Beslutning herom tages, kan
Retten stille Spørgsmaal t i l den, der søger
Mortifikation. Udebliver han, eller befindes
hans Svar ufyldestgørende, kan Retten nægte
ham at udstede Indkaldelsen.

De stillede Spørgsmaal og afgivne Svar
optages i Retsbogen.

§ 425.
Landsrettens Kjendelfe, hvorved den offent«

lige Indkaldelses Udstedelse nægtes, kan gjøres
t i l Gjenstand for Besværing t i l Hojesteret.
Hojesteret afgjør Sagen paa Grundlag af den
indgivne skriftlige Begjæring, med tilhørende
Oplysninger i Forbindelse med den ifølge §
424 stedfundne Protokoltilforsel.

z 426.
Tilstedes det at udstede offentlig Indkal-

delse, udfærdiger Retten en saadan i Overens-
stemmelse med den indgivne Begjæring, hvorefter
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den, der søger Mortifikation, har at iværksætte

Indkaldelsens offentlige Bekjendtgjørelse ved I n d -

rykkelse 3 Gange i den almindelige Tidende,

som ved Kgl. Anordning bestemmes ti l rets-

lige Bekjendtgjørelser, samt i det af Justits-

ministeriet hertil bestemte stedlige Blad.

§ 427.

Indkaldelsen skal indeholde den efter Om-

stændighederne fornødne og mulige Betegnelse

af Dokumentet samt Opfordring t i l den eller

dem, der maatte anfe sig for berettigede t i l det,

til at mode for at fremkomme med deres I n d -

sigelser mod dets Moitifikation paa en i Indkal-

delsen af Retten nærmere bestemt Retsdag, som

ikke maa falde tidligere end 12 Uger og ikke

senere end 1 Aar efter Indkaldelsens tredie

Indrykkelse i de offentlige Tidender. Derhos

maa Indkaldelsen indeholde en udtrykkelig Ti l°

kjendegivelse om, at den, der ikke meder og

fremsætter Indsigelse, maa vente at fe Doku-

mentet mortificeiet.

§ 428.

Moder Ingen og gjør Indsigelse paa den

i Indkaldelsen bestemte Retsdag, gives der, for-

saavidt Retten ikke i den brugte Fiemgangs-

maade ser nogen Hindring derfor, Mortifika«

tionsdom uden Forbehold.

Moder derimod Nogen og fremsætter

Indsigelse, kan der under lige Forudsætning

forlanges afsagt Mortifikationsdom med udtrykke«

ligt Forbehold af den Modendes Ret.

s 429.

Spoigsmaalet om den Modendes Ret t i l

at modsætte sig Mortifikationen afgjøres under

en sanskilt Sag, der kan anlcegges faavel af

den, der søger Mortisikation, som af den, der

har rejst Indsigelse mod Mortifikationen. Med

Hensyn t i l denne Sags Anlæg og Udfoielse

Mide i Eet og Alt de almindelige Regler.

Z 430.

Naar det ved endelig Dom er afgjort, at

den rejste Indsigelse mod Modifikationen er

ugrundet, opnaar den, som har sogt Mortifika-

tion, samme Retsstilling, som om den i § 428

2det Stykke omhandlede Dom var givet uden

Forbehold.

N
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§ 4 3 1 .

Mortifikatiensdomme som saadanne, hvad

enten de ere afsagte med eller uden Forbehold,

kunne ikke angribes ved Paaanke undtagen paa

Grund af Fejl eller Mangler ved den brugte

Fremgangsmaade eller paa Gmnd af, at Til«

fældet ikke egner sig t i l Mortifikation.

§ 432.

Det har sit Forblivende ved den gzældende

Rets Regler om, hvo der kan søge Mortifi«

kation, og hvilke Dokumenter der kunne morti-

ficeres, faavelsom angaaende Retsvirkningerne

af Mortifikation.

Med Hensyn t i l Oplagsbevisers Mortifika-

tion bliver der at forholde efter denne Lovs

Regler, dog at det, naar Omstændighederne

tale derfor, ved Kjendelfe kan bestemmes, at

de oplagte Varer mod Sikkerhedsstillelse kunne

udleveres eller afhændes, forinden Varselet er

udlobet.

Bestemmelserne i Frd. 28de Marts 1845

§ 17 berores ikke af denne Lov.

§ 433.

De ovenfor givne Regler om Fremgangs-

manden ved Mortifikationsdoms Erhvervelse

komme med de af Forholdets Natur flydende

Lempelser ti l Anvendelse, naar Nogen vil søge

Gjendomsdom efter foregaaende offentlig Ind»

kaldelse.

§ 434 .

Det har iøvrigt sit Forblivende ved den

gjældende Rets Regler om Adgangen t i l at

søge saadan Ejendomsdom saavelsom om Rets-

virkningerne af den.



131

Syvende Afsnit.

Om Rettens Tvang t i l Forpligtelsers

Opfyldelse.

Forste Hovedafdeling.

Om Gzelmtton og Tvangsauktion.

Kapitel I .

Almindelige Betingelser for Exekution.

§ 435.

Exekution kan ske paa Grundlag af:

1) Domme og Kjendelser, afsagte af lovlig be-

bestaaende Domstole i Riget, saavelsom

af andre indenlandske Myndigheder, der

efter Lovene ere befojede t i l at afsige

ezigible Kjendelser.

2) Forlig, indgaaede for de i Riget lovlig be-

staaende Forligskommissioner, Retter eller

Dvrigheder, for de sidstnævntes Vedkom-

mende dog kun forsaavidt det ved Lov-

givningen er dem paalagt at mægle For-

lig i saadanne Tilfælde, faavelsom for

Landvæsenskommissioner og andre Myn-

digheder, om hvilke Lovene bestemme, at

de for dem afsluttede Forlig skulle kunne

exekveres.

3) Thinglæste Pantebreve, hvorved der for en

bestemt angiven Pengesum gives Pant i

fast Ejendom, naar de indeholde Par-

ternes Vedtagelse om, at der uden fore«

gaaende Lovmaal og Dom skal kunne

Zjsres Exekution i Pantet, samt ere op«

lettede eller vedkjendte for Notarius

publicus eller for to Vitterlighedsvidner;

Udlaget, som kan ske ikke blot for Kapi-

talen eller Afdrag paa samme, men og»

saa særskilt for Renter, kan dog ikke ud-

strækkes t i l Andet end Pantet.

Udpantning samt Udsættelses- og Ind -

scettelsesforretninger uden foregaaende Lov-

Mlilll og Dom kunne finde Sted under

de i dette Afsnits anden Hovedafdeling an«

givne Betingelser.

§ 436.

Fremdeles kan Erekution iværksættes
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efter Domme og Kjendelser, afsagte af uden-

landske Rettcr eller andre hertil kompetente

udenlandske Myndigheder, naar:

9.) Parten i det paagjældende Tilfælde efter

de danske Loves Grundsætninger kunde

drages for den udenlandske Ret eller

Myndighed;

d) Dommen eller Kjendelsen efter det paa-

gjceldende fremmede Lands Love i den

foreliggende Skikkelse og Tilstand giver

Adgang t i l Exekution;

e) Dommen eller Kjendelsen ikke gaar ud

paa Noget, hvis Gjennemforelse ved

Statens Tvangsmyndighcd vilde stride

imod ufravigelige Forskrifter eller Grund-

sætninger i den danske Ret.

Det blivcr at bestemme ved Kgl. An-

ordning, hvilke Stater der i Henseende ti l

Fuldbyrdelsen af Domme og Kjendelscr skulle

behandles efter denne Paragraf.

Med Hensyn t i l Sverrig har det sit

Forblivende ved Lov 19de Februar 1861.

§ 437.

Exekution foretages af Undcrdommeren,

der i denne sin Virksomhed benævnes føged,

Ved ExekutionsforretningenZ Foretagelse

har Fogden at serge for, at tvende gode Mænd

ere tilstede som Vidner, Disse ere tillige

uden anden særlig Bemyndigelse kompetente

t i l at foretage de under Forretningen forefal-

dende Vurderinger og andre lignende Skjon.

Skulde de ikke være istand t i l retteligen at

anstaa de forekommende Gjenstande, har Fog-

den at tilkalde andre Mænd, som hertil cre

skikkede. Saavel Vidnerne som de, der t i l-

kaldes for at udføre Vurderinger, have i føged-

protokollen at underskrive en Forsikring paa

Tro og Love om, at de ville udføre Vurde-

ringen efter deres bedste Overbevisning.

Det udovende Polit i er pligtigt paa

Forlangende at understøtte Fogden, dersom

han i sine Forretningers Udforelse moder saa-

dan Modstand, som han ikke ved egen og

Vidnernes Hjælp troer at kunne overvinde,

eller han af andre Grunde begjærer Politiets

Bistand.
§ 438.

Ingen føged kan foretage Exekutions-
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forretninger udenfor sin egen Retskreds, med-

mindre disse blot ere at anse soni Fortsættelse

af en i Retskredsen paabegyndt Grekution, i

hvilket Tilfælde han i tilstodende Retskredse

er kompetent t i l at foretage Erekution i ror-

ligt Gods. Dog er Fogden ikke pligtig at

rejse længere end 2 Mile ud over Grænserne

af hans Retskreds,

§ 439.

Den, der vi l have en Exekution fore

taget, skal for Fogden fremsætte fin Begjæring

herom, ledsaget af Udskrift af Dommen, Kjen-

delsen eller Forliget eller af det originale

Pantebrev, ligesom han ogsaa ved samme Lej-

lighed har at meddele alle de Oplysninger,

som isvrigt maatte være fornødne, for at

Fogden kan tage Bestemmelse om Forretnin-

gens Berammelse.

Begjæringen skal, hvis Fordringen, bortset

fra Procesomkostninger og Renter, der ere

paalobne siden Processens Begyndelse, over-

stiger 400 Kr.s Værdi, være skriftlig. I

andet Fald kan den fremsættes mundtlig for

Fogden, som da har at tage den t i l Protokollen.

§ 440.

Dommen eller Kjendelsen, som skal exe-

kveres, maa være udfærdiget i lovmæssig

Form, Er dette Tilfældet, vedkommer det ikke

Fogden at undersøge eller afgjøre, om Dom-

men eller Kjendelsen maatte lide af saadanne

Fejl eller Mangler, som kunde medføre dens

Annullation eller Forandring efter Retsmidler?

Anvendelse.

Kun hvis Dommen eller Kjendelsen ikke

er udgaaet fra en lovlig bestaaende Domstol

eller nogen t i l at afsige exigible Dekreter be-

fojet Myndighed, eller den ikke ifølge sit I nd -

hold kan fuldbyrdes, har Fogden at nægte

Gxekution,

§ 441 .

Under Giekutionen af Forlig, hvad enten

de ere indgaaede for Forligskommissioner,

Retter eller Dvrigheder, har Fogden at paa-

kjende alle Indsigelser mod Forligets Gyl-

dighed, dog, hvad Retsforlig angaar, kun, for-

saavidt Fogdens Kjendelfe ikke vilde indeholde

en Bedommelse af Rettens Handlinger.
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Gr den ved Forliget hjemlede Fordring

knyttet t i l en Betingelse eller en Tidsfrist, eller

siottes den paa en gjenfidig bebyrdende Rets-

handel, maa det ved Forligets eget Indhold

eller ved andre offentlige Dokumenter eller

ved Skyldnerens egen Indlemmelse være givet,

at Betingelsen er indtraadt eller Tidsfristen

udloben, eller at Forligshaveren fra sin Side

har opfyldt Retshandlen, foifaavidt ikke lov-

ligt Tilbud herom fremkommer under selve

Forretningen og da endnu kan betimelig

fremsættes.

§ 442.

De i foregaaende Paragraf med Hensyn

ti l Forlig opstillede Grundsætninger finde og>

saa Anvendelse paa de i § 435 3° nævnte

Pantebreve.

§ 443.

Den, der forlanger Erekution efter en

udenlandsk Dom eller Kjendelse, maa samtidig

med Begjæringen herom forelægge Fogden de

Oplysninger, som ere fornødne for at bedsmme,

om de i § 436 foreskrevne Betingelser ere

tilstede.

Hvis den i Z 436 Litr. d nævnte Om«

stændighed ikke oplyses ved en fra vedkom-

mende udenlandske Myndigheder ndgaaet Paa»

tegning paa Dommen eller Kjendelsen, i hvilken

Henseende det bemærkes, at det ved Kgl. An«

ordning kan bestemmes, hvilke udenlandske

Myndigheder der ere kompetente t i l at meddele

slig Paategning, maa der for Fogden frem-

lægges saadanne Bevisligheder, som ifølgc den

danske Rets Grundsætninger udkræves for at

oplyse fremmed Ret.

Fogden har da ved Kjendelse at erklære

Dommen eller Kjendelsen for at vceie i Be-

siddelse af sammc Exekutionskraft, som om den

var afsagt af en dansk Domstol, og dens

Fuldbyrdelse foregaar da efter de samme Reg-

ler, som ere gjældende om indenlandske Domme

og Kjendelser.

§ 444.

Domme kunne fuldbyrdes, naar Fuld-

byrdelsesfristen er udloben, uden at Påanke er

blcven iværksat (§ 306) eller ny Foretagelse
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af Sagen ved samme Ret bleven forlangt
(§ 330 ) inden denne Frists Udlob. Fuld.
byrdelsesfristen er i Reglen 4 U^er fra Dom«
mens Afsigelse at regne.

Ved Domme, der paabyde en Handlings
Foretagelse, fan Retten forlænge den nævnte
Tidsfrist, hvis Domfældte findes at behøve
længere Tid t i l at efterkomme Dommen. For
Gdsdommes Vedkommende er Gdsfristen tillige
at anse som Fuldbyroelsesfrist,

Ved Domme, som paalægge at undlade
Noget, kunne de af deres Overtrædelse flydende
Følger ikke bringes t i l Anvendelse imod Dom>
fældte for den almindelige Fuldbyrdelsesfrists
Udløb.

E j heller kan Domhaveren ved Domme,
som tilkjende ham en Ret, skride t i l at ivcerk«
sætte eller lade ivcrrksætte saadanne t i l sammes
Udovelse sigtende Handlinger, der ikke frem«
træde som Gxekution, før Udlsbet af den
almindelige Erekutionsfrist.

3 4 4 5 .
Ved udtrykkelig Bestemmelse i Dommen

kan Retten, naar Omstændighederne tale her»
for, efter Vedkommendes Paaftand sætte Fuld»
byrdelsesfristen t i l kortere Tid end 4 Uger,
men dog i Gdssager ikke t i l kortere Tid end
Gdsfristen. I Forbindelse hermed kan det
paa Sagvolderens Andragende bestemmes, at
Domhaveren skal stille Sikkerhed, dersom han
inden Udløbet af den almindelige Fuldbyrdet'
sesfrist vil exekvere Dommen.

Ligeledes kan det efter Vedkommendes
Paastand i Dommen bestemmes, at Gxekution
med eller uden foregaaende Sikkerhedsstillelse
skal kunne iværksættes, uanset at Retsmidler
betimeligt anvendes imod Dommen.

Andragende om foranførte Bestemmelser
maa fremsættes senest under den mundtlige
Hovedforhandling.

§ 446 .
Kjendelser under Sagens Dri f t , som be»

stemme Noget, der skal fuldbyrdes, kunne
exekveres strax, saafnart de ere afsagte og
givne beskrevne, medmindre Andet fremgaar af
Kjendelsens eget Indhold.
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§ 447.

Exekution efter Forlig kan foregaa, saa-

fnart Fordringen efter Forligets Ixdhold er

forfalden. Ved Pantebreve kan Panthaveren

stride t i l Exekution, naar der er forlobet en

Tid af 14 Dage fra Forfaldstiden at regne

og. der derhos, forsaauidt Skyldneren boer paa

den pantsatte Ejendom, med 3 Dages Varsel

er givet ham en i Overensstemmelse med

Reglerne i første Afsnit Kapitel IX forkyndt

Meddelelse om, »aar Forretningen vil blive

foretagen.

§ 448.

Naar Fuldbyrdelsesfristen er udlsben, kan

Exckutionen ikke hindres ved senere iværksat

Paaanke eller Begjæring om ny Foretagelse

af Sagen, selv om de for disse Retsmidlers

Anvendelse fastsatte eller senere særlig bevilgede

Frister ikke endnu ere forlobne.

s 449.

Exekutionskraften tabes kun ved tyve-

aarig Forældelse. Dog paahviler det den,

som har ladet hengaa mere end et Aar fra

den Tid, Exekntion kunde ucere foretaget, at

lade Paagjcrldende, forsaavidt han har bekjendt

Bopæl inden Riget, ved en Notarialbeskikkelse

opfordre t i l at efterkomme Dommen, Kjen-

delsen, Forliget eller Pantebrevet. I Stedet

for en saadan Notarialbestikkelse kan ogsaa

træde en Opfordring, forkyndt i Overensstem-

melse med Reglerne i ferste Afsnit Kapitel IX.

Exekution kan da ikke ske, ferend 3 Uger

ere forlebne efter denne Opfordring.

Kapitel I I .

O« Fuldbyldelsesmllllden.

§ 450.

De i det Folgende om Domme givne

Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse paa Forlig

og andre Gzekutionsgrundlag, dog med de Lem-

pelser, som følge af Forholdets Natur.
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Fsrste Underafdeling.

O m F u l d b y r d e l s e n a f D o m m e . d e r ikke
l yde paa Udrede lsen af Penge.

§ 4 5 1 .
Er der paalagt Domfældte en anden

Ydelse end Penge, ster Dommens Erekution,
med de i §§ 4 5 2 — 4 5 4 nævnte Undtagelser,
derved, at Domhaverens Interesse i Dommens
Gfterkommelse anslaaes i Penge, og at Veder-
lagsbelobet inddrives efter de i det Folgende i
anden Underafdeling opstillede Regler, forsaavidt
ikte en efter Dommens Afsigelse indtraadt Umu-
lighed eller andre lignende Omstændigheder efter
den borgerlige Rets Grundsætninger har be»
friet Domfældte uden tillige at medføre Erstat-
ningspligt for ham.

Hvis der ikke, ifølge hertil sigtende subsi«
diære Paastande under Sagen, i selve Dommen
er fastsat et Pengevederlag, som træder istedetfor
den Idelse, hvorpaa Dommen principalt gaar
ud, kan Domhaveien under føgedforretningen
faae fastsat det Pengebelob, hvortil hans Interesse
maa anstaaes.

I Reglen har Fogden med Vidnernes
Bistand at foretage Ansættelsen (§ 437) ; hvis
disse ikke ere tilstrækkelig sagkyndige, kan Fogden
udmelde Andre, som, efter for ham at have af«
lagt Ed, yde den fornødne Bistand.

Fogden har, saavidt muligt, at tilkalde
Domfældte, for at han kan afgive sine Oplys-
ninger og Erklæringer, forinden Vederlagssum«
men bestemmes.

Derefter fastfætter Fogden Pengevederlaget
ifølge sit Skjon over Omstændighederne og
uden at være bunden ved Vidnernes eller de
i deres Sted trædende Personers Anskuelse.
Han har herved fornemlig at drage Omsorg
for, at Domhaveren faar fuldstændig Erstat-
ning, og i Tvivlstilfælde har han hellere at
fastsætte denne rigeligt end at udsætte Dom«
haveren for at lide noget Tab ved, at Dommen
ikke efterkommes.

Anlægger Domhaveren i Anledning af,
at Dommen ikke efterkommes, Straffesag ifølge
3 456. kan det ham tilkommende Pengeveder-
lag fastsættes under denne istedetfor under
føgedforretningen.
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§ 452.

Skal Domfældte fravige Besiddelsen af

en fast Ejendom eller tilstede Domhaveren en

vis Raaoighed over den, har Fogden, saavM

gjørligt, umiddelbart at fremtvinge Dommens

Efterlevelse ved Domfældtes Udsættelse og Dom-

haverens Indsættelse eller faa anden lignende

Maade.

§ 453.

Lyder Dommen paa, at Domfældte skal

udlevere en rorlig Ting, har Fogden ligeledes

umiddelbart at sætte Dommen i Værk ved at

fratage Domfældte Tingen med Magt eller ved

anden lignende Tvangs Anvendelse. Forefindes

Tingen ikke under Forretningen, kan Dom-

haveren fordre sin Interesse ansat t i l Penge

paa den i § 451 omtalte Maade og Belsbet

inddrevet.

s 454.

Skal Domfældte ifølge Dommen udføre

et Arbejde eller træffe andre lignende Foran-

staltninger, kan Fogcen efter Domhaverens

Paastand tillade denne at lade Saadant fore-

tage ved Andre og derefter inddrive det efter

en af Fogden godkjendt Regning hertil med-

gaaede Beleb, dersom dette efter Omstændig-

hederne findes at være den letteste og hurtigste

Maade, hvorpaa Domhaveren kan komme t i l

sin Ret. Er Domfældte tilpligtet at udstede

eller underskrive et Dokument, kan Fogden ud-

færdige dette med samme Virkning, som om han

af Domfældte var bleven befuldmægtiget hertil.

Er Domhaveren kjendt berettiget t i l at

udføre en Handling mod at erstatte den herved

bevirkede Skade, eller Domfældte hendt pligtig

at foretage Noget imod at faae Udgifterne der-

ved erstattede af Domhaveren, er Fogden pligtig

t i l paa Vedkommendes Forlangende, om fornøden: med Sagkyndiges Bistand, at afgjøre

Spørgsmaa! om Udforelsen af Dommen saa°

velsom at bestemme Stsrrelsen af den Erstat-

ning, der skal udredes i Forbindelse med Dom-

mens Fuldbyrdelse.

§ 455.

Lyder Dommen paa, at Domfældte skal

undlade Noget, kan Domhaueren, naar Dommen

overtrådes, dersom det ikke i Dommen selv er
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bestemt, hvilket Ansvar der skal være forbundet

hermed, under en føgedforretning paa den i

§ 451 bestemte Mande faae den ham i An-

ledning af Dommens Overtrædelse tilkommende

Erstatning anflaaet i Penge og Belsbet ind-

drevet. Forfaavidt Domhaveren i Anledning

af Dommens Overtrædelse anlægger Straffe-

sag i Henhold t i l § 456, kan Erstatningen

fastsættes under denne istedetfor under føged-

forretningen.

s 456.

Den, der modvillig undlader at efter-

komme en Dom, hvorved det er ham paalagt

at foretage Noget, saavelsom den, der forsætlig

overtræder en Dom, hvorved det er ham paa-

lagt at undlade Noget, kan, hvad enten Dom-

- haveren gaar frem efter §§ 451—455 eller

ikke, under en af ham anlagt Straffesag dommes

til Straf af Bodcr eller Fængsel. Dog skal

den idsmte Strafs Fuldbyrdelse og den be-

gyndte Strafs Fortsættelse standses, naar Dom-

fældte i alle Maader retter for sig, saavelsom

naar Domhaueren ved Anvendelsen af den i

§§ 451—455 foreskrevne Fremgangsmaade

har opnaaet sin Ret eller Sikkerhed for den.

Naar Straffedom er afsagt over Dom-

fældte, har det eiekutive Politi paa Domhave-

rens Begjæring at yde Bistand t i l hans Rets

Gjennemforelse ved at opssge og fratage

Domfældte de ham frakjmdte Tina, hindre ham

i at foretage Overtrædelseshandlinger, tilintet-

gøre hvad der er foretaget i Strid med

Domhaverens Ret og deslige,

§ 457.

Ved dc foregaaende Paragrafers For-

skrifter er der ikke gjort nogen Indskrænkning

i Domhaverens Ret t i l at benytte de forelobige

Retsmidler for at sikre sig i Henseende ti l

Dommens Gfterkommelse.

Anden Underafdeling.

Dm F u l d b y r d e l s e n af Domme, der

lyde paa Udrede lsen af Penge.

§ 458.

Domme, der lyde paa Betaling af Penge

i
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kunne fuldbyrdes ved Erekutien i Domfældtes

Formue. Med Hensyn t i l Bøder, der idom-

mes i borgerlige Retstrætter, følges de om

Exekution af Bodedomme gjældende Regler.

Derimod kan Domfældte ikke underkastes

GjældZfcengsel.

Bestemmelserne om de særegne Tvangs-

midler, som kunne anvendes for Underhold-

ningsbidrag t i l Bom, forladte og fraseparerede

Hustruer, vedblive at gjælde.

§ 459.

Gzekution kan kun udstrækkes t i l saamcget

af Domfældtes Gods, som, efter Fradrag af

hvad der kan forudsees at ville medgaa ti l Fyl-

destgjørelsen af Trediemands fortrinlige« Krav,

i Henhold t i l føgedvidncrnes Vurdering behsvcs .

t i l Dommens Fyldestgørelse og t i l Dækning af

de Omkostninger, som efter Domhaverens Paa-

stand og Fogdens Skjsn om dennes Rigtighed

ville medgaa til Retsgebyrer eller andre nsd-

vendige Retsudgister, faasom ved det Udlagtes

Flytning, Opbevaring indtil Auktionen m. v.

§ 460.

Erckution iværksættes under Iagttagelse af

de i det Folgende givne Rcglcr, enten derved,

at Fogden giver Domhaveren Udlæg t i l For-

auktionering i Domfældtes reilige eller urerlige

Gods eller i ham tilkommende Fordringer paa

Andre, eller derved, at den Rettighed, hvori Ud-

læg gives, ved Fogdens Foranstaltning udoves i

Domfældtes Sted.

Er Godset behæftet eller i Forvejen udlagt

t i l Andre, kan der gives sekundært Udlæg deri.

Hvis rede Penge forefindes, blive disse

umiddelbart af Fogdrn at udbetale Domhaveren

t i l Dækning af eller Afdrag paa Fordringen.

Domhaveren kan ikke vægre sig ved at modtage

Betaling i forfaldne Fordringer paa ham selv,

hvis Rigtighed anerkjendes.

§ 461 .

Domhaveren kan sogc Fyldestgjørelse

i Frugterne og Indtægterne af faste Ejendomme

paa den Maade, at Ejendommen ved Fogdens

Foranstaltning administreres t i l hans Fordel

og Indtægterne af den benyttes t i l hans Dæk-
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ning paa samme Maade som ellers de ved

Tvangsauktion indvundne Pengebelov.

§ 462.

Naar Udlæg gjøres i Domfældtes Leje-,

Forpagtnings- eller Fæfterettigheder over faste

Ejendomme, forsaavidt Saadant kan ske uden

at krænke Ejerens Ret, bliver der at for-

holde efter Reglerne i den foregaaende Paragraf.

§ 463.

Udlagt Gods ansættes under føgedforret-

ningen ti l den Værdi, hvortil det skjønncs under

sædvanlige Omstændigheder at kunne udbringes

v:d offentlig Auktion efter Fradrag af de

med Auktionen og Inkassationen forbundne

Omkostninger, Hvor Salg ved Auktion ikke

finder Sted (§ 515), tages der Hensyn t i l dc

Omkostninger, som Salg paa anden Maade

vil medføre. Ved Udlæg i Fordringer eller i

Rettigheder eller i Frugterne og Indtægterne

af faste Ejendomme sinder ingen Vurdering

Sted, men Udlægets Omfang og Udstrækning

bestemmes ved et Skjon under tilborligt Hen-

syn t i l de med den benyttede Fremgangsmaade

forbundne Udgifter og Omkostninger,

§ 464.

Domfældte, eller hvo der giver Mode for

ham, er berettiget t i l selv at paavisc de Ting,

i hvilke Erekution skal ske, og Domhaveren kan

ikke gjøre Indvendinger herimod, naar blot de

paavifte Gjenstande cfter Fogcdvidnerncs Vur-

dering eller Skjou afgive en t i l det Belsb, der

skal inddrives, svarende Sikkerhed.

Dog behøver Domhaveren ikke at modtage

Udlæg i fast Ejendom, naar der kan paaviscs

rorligt Gods eller Fordringer, hvoraf Fyldest-

gørelse kan faaes, saavelsom ej heller i Losore-

gjenstande, hvis Opbevaring eller Realisation

maatte være særlig vanskelig, eller i For-

dringer, som maa ansees for omtvistede eller

usikre. Ej heller kan Domhaveren nodes t i l

at ssge sin Fyldestgørelse paa anden Maade,

naar der kan givcs ham Udlæg ti l Forauk-

tioncring. Forsaavidt andet Gods kan paavises,

behsver han ikke at modtage sekundært Udlæg i

Gjenstande, som i Forvejen ere udlagte t i l

Andre, eller hvorover Andre have erhvervet
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Rettigheder, for hvilke Udlægshaveren maa
ftaa tilbage.

§ 465.
Paaviser hverken Domfældte eller Nogen

paa hans Vegne Gjenstande, hvori Udlæg kan
ske, tilfalder det Domhaveren at udvælge de
Gjenstande, hvori han vi l ssge Fyldestgørelse.

' Dog har Fogden herved at paase, at de
for Domfældte mest undværlige Gjenstande først
udlægges, saa at altsaa en Ejendoms nodven-
dige Besætning og de t i l dens Dr i f t uund-
værlige Avlsredskaber saavFom Haandværksred-
skaber og andre t i l Domfældtes Næringsdrift
uomgængelig fornødne Ting ikke udlægges,
saalænge andre mere undværlige Genstande
forefindes.

Gjodning saavelsom Straa og Ho samt
Fode- og Scedekorn, forsaavidt t i l Ejendom-
mens Dr i f t findes fornødent, maa ikke ved
Udlæg skilles fra Ejendommen, men bliver at
betragte som et Tilbehor t i l den; ej heller maa
Sced paa Marken omhugges eller andre Frug-
ter optages eller afplukke?, forend de ere modne
t i l at indhostes,

§ 466.
Naar Fyldestgørelse søges paa den i §

4 6 1 , jfr. § 462, omhandlede Maade, har
Fogden at overgive Administrationen af ved-
kommende Ejendom ti l en af ham valgt Be-
styrer og at paalægge Fæstere, Forpagtere, Lejc-
tagere og Andre at betale deres Afgifter t i l
denne, samt wvrigt at iværksætte de Tvangs-
foranstaltninger, som ere sornodne, for at Ejen-
dommens Frugter og Indtægter kunne komme
Domhaveren t i l Nytte.

Den af Fogden indsatte Bestyrer aflægger
t i l de af Fogden bestemte Tider Regnskab for
Indkomsterne af Ejendommen og afleverer,
i Lighed med hvad der gjælder om Inkassatorer
i Almindelighed (s 511), Overskuder t i l Fogden
efter Fradrag af Administrationsomkostningerne,
derunder hans eget Honorar.

Naar Domhaveren er bleven dækket for
sin Fordring med paaløbende Renter og Om-
kostninger, overleveres Ejendommen igjen t i l
Skyldneren.

Alle Spørgsmaal angaaende Ejendommens
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Bestyrelse, Regnskabsaflæggelsen og den tvungne

Administrations Ophør afgjøres af Fogden,

naar Domhaveren, Skyldneren eller andre i

Ejendommen Interesserede i den Anledning

fremfor? Klager eller Indsigelser.

s 467.

Udlæg kan ikke gjøres i de for Skyldne«

ren og hans med ham samlevende Hustru og

Bom fornødne Senge og Sengklæder samt

nødvendigste Linned og Gangklæder.

Endvidere kan Skyldneren fordre, at der

skal levnes ham Gjenstande, som hore t i l de

vigtigste Livsfornsdenheder eller ere nødvendige

til hans Næringsvejs Udovelse, indtil et Vur»

deringsbelob af 20 K i . eller, dersom han er

Familieforsorg«, af 60 Kr. Disse Gjenstande

er han felv berettiget t i l at undtage fra Udlcegct

efter eget Valg; har han ikke været tilstede

under Exekutionsforretningen, bor der gives

dem, der ellers ere tilstede i hans Hus, Anled-

ning t i l paa hans Vegne at foretage et saadant

Valg. Denne Ret t i l at undtage Gjenstande

indtil en vis Værdi fra Udlceget, indtræder

dog ikke, naar Udlæg gjøres for Skatter eller

andre Afgifter t i l det Offentlige, og kommer

heller ikke t i l Anvendelse med Hensyn t i l Gjen-

stande, som ere særlige« givne t i l Pant for den

Fordring, i Anledning af hvilken Udlæg søges.

§ 468.

Ezekution maa ikke gjøres i over- eller

underordnede Krigeres Uniformstykker, Vaaben

eller andre t i l deres tjenstmæssige Udrustning

og Forsyning fornødne Gjenstande.

Ej heller maa Ezekution gjøres i civile

Embeds- eller Bestillingsmænds Embedsdragter

eller i Gjenstande, som af dem holdes og

bruges ti l deres Embeders eller Bestillingers

Udforelse.

§ 469.

Gxekution kan kun gjøres i Rettigheder,

som paa den Tid, Forretningen foretages, alt

ere erhvervede, derimod ikke i fremtidige Er-

hvervelser, med Hensyn t i l hvilke dette ikke er

Tilfældet, saasom ventendes Arv.

Exekution kan iværksættes i Domfældtes

Fordringer paa Andre, selv om de ere betin-

gede eller endnu ikke forfaldne, naar de dog
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kunne angives og betegnes med tilstrækkelig
Bestemthed.

Udlæg kan ikke gjøres i det, som Skyld-
neren maatte kunne erhverve ifølge gjensidig
bebyrdende Kontrakt, der ikke endnu er fuld-
stændig opfyldt fra hans Side, naar det, der
af ham skal ydes, er personligt Arbejde eller
Tjeneste eller Andet, som Udlcrgshaveren ikke
er eller ved Udlægsforretningen sættes istand ti l
at give eller udføre.

Dog skal ovenstaaendc Forskrift ikke med-
fore nogen Indskrænkning i den hidtil bestaa-
ende Adgang t i l for Underholdningsbidrag t i l
Bsrn , forladte og fraseparerede Hustruer, at
holde sig ti l Skyldnerens Arbejds- eller Tje-
nestelen eller lignende Indtægt.

§ 470.
I saadant Gods, som ellers ifølge dets

Natur kunde være Gjenstand for Exekution,
kan Udlæg ikke gjsres, naar det ved Retshandler
med Trediemand eller ved dennes Bestemmelser
retsgyldige« er fastsat, at Kreditorer ikke kunne
søge Fyldestgørelse i Godset.

§ 471 .
I endnu ikke forfalden Embeds- eller Be-

stillingslsn eller i lignende Indtægter samt i
ikke forfaldne Ventepenge, Pensioner og hermed
i Klasse staaende Understøttelser, som udredes
af Statskassen, Kommunekasser eller andre
offentlige Kasser, kan Udlæg ikke gives.

s 472 .
Undtagne fra Ezekution ere fremdeles:

I ) De militære Underklassers Tjeneste-
emolumenter i Overensstemmelse med Lov
21de Marts 1874 § 2 , 2) Dagpenge
og lignende Udredelser t i l Embedsmænd eller
Andre, som udføre offentlige Hverv, samt Rejse-
udgifter og Tærepenge, der ere udbetalte t i l
indkaldte Vidner eller Synsmænd, 3) Under-
holdningspenge, som ifølge Dvrighedsresolution,
Forlig eller anden lignende Bestemmelse ud-
redes t i l Hustruer eller Bom, 4) Understottelse
og Hjælp t i l Trængende, som gives af St i f -
telser eller andre veldædige Indretninger saa-
velsom al Fattigunderstøttelse, 5) Midler og
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Penge, der udenrigs fra indflettes i National-
banken, samt KlaZfelotterigevinster.

§ 473.
Livrenter, Overlevelsesrenter, Livsforsik-

kringssummer og lignende mod Vederlag er-
hvervede Indtægter ere, forsaavidt ikke Andet
ved Retsforholdets Stiftelse retsgyldige« er
bestemt eller vedtaget af Parterne, ikke und-
taane fra Exekntion, medmindre særlig Lov-
hjemmel derfor kan paavises.

Kapitel I I I .

Om Ezetutionsfonetningens Foretagelse og om

Proceduren under samme.

s 474.
Erdet fornødne Eiekutionsgrundlag tilstede,

og finder Fogden ikke iøvrigt Noget t i l Hinder
for at efterkomme Begæringen om Gxekution,
berammer han en Tid t i l Forretningens Fore-
tagelse, saavidt muligt i Overensstemmelse med
Domhaverens Dnste.

Ezekutionsforretningen skal i Reglen be«
gynde paa DomfældteZ Bopæl, medmindre
Fogden skjønner, at der ifølge de foreliggende
Omstændigheder er Anledning tilNfvigelseherfra.

Naar Dommen lyder paa Udlevering eller
Afstaaelse af Ting, kan Exekutionsforretningen
begynde, hvor disse forefindes.

Har Domfældte ingen Bopæl i Riget,
kan Exekutionsforretningen begynde, hvor Dom-
fældte antræffes, eller hvor Ting, som kunne
tjene t i l Fyldestgørelse, forefindes.

§ 475,
Forretningen kan ikke fremmes, medmindre

der under den gives behorigt Mode fra Dom-
haverens Side.

Derimod kan den ^oregaa, selv om Dom-
fældte ikte træffes tilstede. Dog skal i dette
Tilfælde, hvis ingen Anden fremtræder fom
befuldmægtiget t i l at give Mode for Dom-
fældte, Fogden opfordre hans Hustru, Born
over 18 Aar, Tjenestefolk eller andre t i l Hus-
standen hørende voxne Personer, fom ere t i l -
stede, t i l at varetage hans Tarv under Forret-
ningen. Gre saadanne ikke heller at antrceffe,

19
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eller ere de uvillige t i l at optræde, rettes en
lige Opfordring t i l hans Husvært, Principal,
Husbonde, Læremester eller Arbejdsherre, for-
saavidt nogen af disse ere tilstede.

s 476.
Forretningen begynder med, at Fogden

opfordrer Vedkommende t i l ved Fordringens
Fyldestgørelse og de Domfældte t i l Last faldende
Omkostningers Betaling at afværge Exekutionens
videre Fremgang. Sker dette ikke, skrider Fog-
den efter Domhaverens nærmere Begjæring t i l
at foretage de fomodne Ezekutionshandlinger i
Overensstemmelse med Reglerne i dette Afsnits
Kapitel I I .

§ 477.
Domfældte er pligtig paa Fogdens For-

langende at aabne sine Værelser og Gjemmer,
for at det, naar Domhaveren begjærer det, kan
sees, om heri indeholdes Gjenstande, som egne
sig t i l Udlæg. I Vægringstilfælde, saavelsom
naar Ingen træffes tilstede, der er istand t i l at
efterkomme Forlangendet, kan Fogden skride t i l
den fornødne Magts Anvendelse. I fornødent
Fald er Fogden ligeledes befojet t i l at under-
lege Domfældtes Person, hvis der er Grund
t i l at antage, at han har skjult Værdigenstande
paa sig.

s 478 .
Skyldneren er pligtig under Erekutions-

forretningen paa Forlangende at opgive rede-
ligen og overensstemmende med Sandheden,
hvad han ejer t i l Sikkerhed for eller Fyldest-
gørelse af Fordringen, samt iøvrigt at meddele
alle i saa Henseende fornedne Oplysninger.
Er Skyldneren ikke tilstede, kan Rekvirenten
begjære Forretningen udsat og med et af
Fogden bestemt Varsel lade ham tilsige t i l
Mode, hvilket af Rekvirenten kan forlanges
afholdt paa Fogdens Kontor.

Vægrer Skyldneren sig ved at fremkomme
med Opgivelser og Oplysninger eller undlader
han uden lovligt Forfald at mede ved Forret-
ningens Fortsættelse, kan Rekvirenten forlange
ham hensat i simpelt Fængsel, indtil han op-
fylder sin Pligt i saa Henseende, dog ikke ud-
over 6 Maaneder.
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§ 479.

Naar Skyldneren under' en Gzekutions-

forretning eller paa en Tid, da han maatte

forudse en saadan, i egennyttig Hensigt for al

unddrage sin Kreditor den ham tilkommende

Fyldestgørelse foretager Noget, der gaar ud

paa, at hans lovlige Ejendele eller Fordringer

skulle unddrages fra at udlægges t i l paagjæl-

dende Kreditor, bliver han at anse med Straf

efter den almindelige borgerlige Straffelovs

§ 260.

§ 480.

Fra Domfældtes Side kan der med den

i § ^40 givne Begrænsning fremsættes Ind-

sigelser imod GxekutionenZ Fremme enten i det

Hele eller for en Del eller paa den paastaaede

Maade.

I Anledning af de fremsatte Indsigelser

kan Domhaveren ytre sig.

Om nogen yderligere Ordverling skal finde

Sted, beroer paa Fogdens Tilladelse.

§ 4 8 1 .

Trediemand kan fremsætte Indsigelser imod

Grekutionen, naar dennes Foretagelse paa den

paastaaede Maade vilde stride imod hans Ret.

Han bar i saa Fald blot at mode under For-

retningen, fremsætte sin Indsigelse t i l Proto-

kollen og æske Fogdens Kjendelse, hvorefter den

indtrccdende Tredicmand er at anse som Part

i Forretningen.

§ 482.

Forhandlingerne for Fogden foregaa

mundtlig.

Fogden paakjendcr den opstaaede Tvistig-

hed i Henhold t i l , hvad der fra Parternes

Side forklares og indremmes under Forhand-

lingerne, saavelfom i Henhold t i l de fremlagte

Dokumenter og andre skriftlige Beviser.

Under Forhandlingerne for Fogden kan i

Reglen Bevisførelse ved Vidner, Syn og Skjon

eller Parternes personlige Afhsrelse ikke finde

Sted.

Henhsrer Hovedsagen efter sin Beskaffenhed

under Underretternes Nfgjsrelfe, har Fogden

at yde Parterne Vejledning i Overensstemmelse

med Grundsætningerne i § 346.
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§ 483,
I Fogcdprotokollen optages:

3,) Angivelse af T id og Sted for Forretningen,
Parternes Navne, Gxekutionsgrundlagets
Beskaffenhed;

d) Betegnelse af Fogdens og Vidnernes Navne;
c) Beretning om Forretningernes Gang i A l -

mindelighed.
I Tilfælde af Tvist optages i føged-

protokollen en ordret Angivelse af de fremsatte
Paaftande.

Derhos lader Fogden i det Omfang, som
af ham stjonncs hensigtsmæssigt, Parternes Er-
klæringer over Sagens Sammenhæng protokol-
lere, dog ikke ordret, men kun efter deres væ-
sentlige Indhold.

Det Tilforte cplæscs og vedkjendes.

§ 484.
Udsættelse kan i Reglen ikke gives under

Forretningen, medmindre Parterne ere enige
herom.

Derimod kan Fogden anordne eller t i l -
staa en Standsning i Forhandlingerne, naar
Omstændighederne kræve det, men uden at For-
retningen afbrydes.

Fogden har da paa Domhaverens For-
langende ved Bevogtning eller paa anden Maade
at træffe de fornødnc Foranstaltninger for at
opretholde den samme Tilstand, indtil Forret-
ningen atter fortsættes. Parterne skulle paa
behorig Maade underrette« om Tiden herfor.

I opstaaede Tvistigheder afsiger Fogden
Kjendelse umiddelbart efter Forhandlingernes
Slutning eller dog snarest muligt.

Kjendelsen, der skal være forfynet med
Grunde, indføres fuldstændigt i Protokollen.

Dens Fuldbyrdelse kan ikke hindres ved
Anvendelse af Retsmidler.

§ 486.
I føgedprotokollen optegnes nojagtigt allc

de enkelte Gjenstande, hvori Udlæg gjøres; ved
hver enkelt Gjenstand lilfojes dens Værdi efter
den stedfundne Ansættelse.

Fogden erklærer derefter t i l Protokollen
de optegnede Gjenstande for udlagte t i l Dow-
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hauerens Fyldestgørelse og betyder Domfældte,

at han fra nu af ikke uden at paadrage sig

Strafansvar kan rande over dem paa en

Maade, som kommer i S t r id med Udlægs-

haverens Ret. Er Domfældte ikke tilstede,

gives der den eller dem, som i Henhold t i l

§ 475 tilkaldes paa hans Vegnc, Paalæg om

at give Domfældte en saadan Betydning, og

efter Omstændighederne kan lignende Betydning

gives den Tredjemand, i hvis Besiddelse det

Ud lagte er.

§ 487.

Hvor der gives Udlæg i fast Ejendom,

uden at der tillige gives Udlæg i dens Frugter

og Indtægter, forbliver den indtil Tvangsauk-

tionen i Skyldnerens Besiddelse, medmindre

denne findes at odelægge eller forringe Ejen-

dommen, i hvilket Tilfælde den kan sættes under

en af Fogden valgt Mands Bestyrelse.

Udlægsforretningen maa for at kunne gjo«

res gjældende imod dem, der ved Retshandler

maatte erhverve Rettigheder over Ejendommen,

thinglcrses ved dennes Værnething cftcr de om

Pantsætning af fast Ejendom gjaldende Regler.

§ 488.

Udlagt Losore maa, naar Udlægshaveren

modsætter sig det, ikke forblive i Skyldnerens

Besiddelse, medmindre dmne stiller antagelig

Sikkerhed for dets Tilstedcblivclse i uforringet

Stand, men Udlægshaveren er i Almindelighed

berettiget t i l at tage udlagt Lsssre i sin Be-

varing dog, hvis det Udiagtes Værdi betydeligt

overstiger hans Fordring, kun imod Sikkerheds-

stillelse.

Hvor udlagt Lossre ikke lades tilbage i

Skyldnernes Besiddelse, og det heller ikke tages

i Forvaring af Udlægshaveren, enten fordi

denne ikke ifølge ovenstaaende Regel har Ret

dertil, eller fordi han ikke vil paatage sig dets

Bevaring, har Fogden at træffe de fornødne

Foranstaltninger t i l det Udlagtcs Bevaring paa

Domfældtes Bekostning.

s 489.

Naar Gjældsbreve udlægges t i l Forauk-

tionering, maa de forsynes med en Paategning

om Udlægct, hvis dette skal kunne gjøres gjæl-

dende imod Trediemand, der senere i god Tro
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har faaet GjcrldZbrevet overbraget t i l Ejendom

eller Pant, eller imod Skyldneren, der senere i

god Tro har ydet Betaling paa Kapitalen t i l

den, hos hvem Udlæget er sket, mod Kvittering

paa eller Udlevering af Gjældsbrevct.

Hvor der gjøres Udlæg i Fordringer af

anden Beskaffenhed, maa der meddeles Skyld-

neren Underretning herom, da denne i Mangel

heraf befries ved i god Tro at betale t i l den,

hos hvem Udlæget er sket. Det Samme gjcrlder

for Skyldneren efter et Gjældsbrev for Rente-

betalingers Vedkommende.

§ 490.

Kan den Ting, hvori Udlæg gjøres, ikke

overleveres t i l Udlægshaveren eller den Mand,

som efter Fogdens Bestemmelse skal have den

i Bevaring, paa Grund af Trediemands Ret

t i l at besidde Tingen, bliver det efter Omstæn-

dighederne ifølge Udlægshaverens Bcgjæring

af Fogden at tilkjendegive vedkommende Trcdic-

mand, at Skyldneren ikke er bcfojet ti l at

modtage Tingen, naar Trediemands Ret t i l

dens Besiddelse ophører.

§ 491.

Naar de i de foregaaendc Paragrafer fore-

skrevne Bestemmelser ere iagttagne, kan den Ret

ti l efter tovlig Omgang at fyldestgjøres af det

Udlagte, som Udlæget giver, ikke betages Ud-

lægshaveren hverken ved Skyldnerens paafol-

gende Dod eller Konkurs eller ved fenere af

andre Kreditorer iværksat Udlæg, ligesom Skyld-

neren ej heller ved senere Retshandler gyldige«

kan overdrage Trediemand nogen mod Udlægs-

haverens Ret stridende Rettighed over det Ud-

lagte.

Dog taber Udlægshaveren i Lossre, som

er forblevet i Skyldnerens Besiddelse, sin af

Udlcrget flydende Sikkerhedsret overfor Skyld-

nerens Kreditorer i Tilfælde af Konkurs eller

senere Udlæg, naar han ikke inden 12 Uger

efter Udlægsforretningens Slutning skrider t i l

Tvangsauktion, eller under en Gjenoplagelse

af føgedforretningen faar det Ud lagte bragt

ud ar Skyldnerens Besiddelse, medmindre han

ved Retsmidlers Anvendelse eller Trcdiemands

Ret har været hindret i at fremme Tvangs-

salget.
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s 492.

Viser den stedfundne Tvangsauktion, at

Udlægshaveren ikke bliver fyldestgjort af det

Udlagte, eller kan en Udlægshaver, der ikke

har faaet tilstrækkeligt Udlcrg t i l at dcrkke hans

Fordring, senere paavise Gods, hvori der kan

gjøres Erekuiion, er han berettiget t i l at for«

lange Gxekutionsforretningen gjenoptaget og fort-

sat efter de ovenfor givne Regler. Omvendt

er den, bos hvem Udlceget er sket, berettiget t i l

at begjcere Forretningen gjenoptaget og det stete

Udlæg i det Hele eller for en Del hævet, naar

den Fordring, hvorfor det er gjort, i det Hele

eller for en 3el maatte vcrre bleven betalt,

efterat Udlceget er stet.

Ligeledes kan Fogden efter Domhaverens

Begjæring gjenoptage Gxekutionsforretningen og

træffe ny Bestemmelse om Bevaringen og Ad-

ministrationen af det Udlagte, naar Tiden, fom

vil hengaa forinden Auktionen, betydeligt vi l

blive forlænget paa Grund af Retsmidlers An-

vendelse imod Udlægsforretningen, eller naar

Domfældtes Forhold med Hensyn t i l udlagt

Gods, som er forbleven i hans Besiddelse,

giver Anledning dertil, eller naar Bckostelig-

heden ved det Udlagtes Bevaring eller lignende

Grunde opfordre dertil.

§ 493.

Ogsaa i andre Tilfælde end de i § 492,

jfr. § 491 2det Stykke, nævnte kan Exeku-

tionsforretningen gjenoptages efter Begiæring

af Trcdiemand eller en af Parterne, naar alle

Vedkommende samtykke deri.

§ 494,

Imod den sluttede Grekutionsforretning

kan der anvendes Retsmidler i Henhold tilde

nærmere Bestemmelser herom i dette Afsnits

Kapitel V.

Imod Kjendelser, der afsiges af Fogden,

kan der fsrst anvendes Retsmidler, efterat

hele Exekutionsforretningen er sluttet.

s 495,

Retsmidler imod Exekutionsforietningen

maa i Reglen anvendes inden 4 Uger, efterat

Gzekutionsforretningen er endelig sluttet. Efter

Udlobet af denne Frist kan Exekutionsforret«
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ningen ikke svækkes, undtagen hvor den i det

Hele eller for en Del kan bringes t i l at bort-

falde som en Folge af, at Grekutionsgrund-

laget paa lovlig Maade tilintetgjsres eller for-

andres.

Dog kan Landsrettens Formand efter

et fra vedkommende Part indgivet skriftligt

Andragende, hvormed de fornødne Oplysninger

maa følge, tillade, at Grekutionsforretningen

angribes ved Retsmidler inden et Aars Forlob,

naar ganske særegne Omstændigheder retfær-

diggjsre, at Parten ikke i rette Tid har gjort

Retsmidler gjældende.

Kapitel IV.

Om Tvangsauktion.

Forfte Underafdeling.

A l m i n d e l i g e Bes temmelse r .

3 496.

Udlæg ti l Foraukiionering giver Ret t i l ,

efter de i det Folgende opstillede Regler, at

sætte det Udlagte t i l offentlig Auktion og gjsre

sig betalt af Auktionssummen, jfr. dog Z 515,

Om Adgangen ti l at stille haandfaaet Pant

ti l offentlig Auktion uden foregaaende Dom eller

Forlig og Udlæg gjælde den borgerlige Rets

Regler, jfr. Konkurslovens § 155.

Ligeledes har det sit Forblivende ved den

Statskassen som Panthaver for krediterede Told-

afgifter i de en Oplagshaver betroede Oplags-

varer tilkommende Ret t i l at foranktionere

disse uden foregaaende Retsforfølgning.

§ 497.

Tvangsauktionen foretages i Reglen af den

føged, som har iværksat Udlæget.

Auktionen bliver i Almindelighed at af-

holde i den Jurisdiktion, hvor Udlæget er sket.

Dog er Rekvirenten berettiget t i l at lade de ud-

lagte Gjenstande bortsælge i nærmeste Kjobstad

eller med Fogdens Billigelse andetsteds.

Dette Eteds føged er da Pligtig at af«
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holde Auktionen; dog skal ogsaa den føged,
som har foretaget Udlæget, være vefojet t i l at
afholde Auktionen, dersom Rekvirenten «nsler
det og han selv dertil er vi l l ig.

s 498.
Ved Auktioners Afholdelse er særlig Til«

kaldelse af Vidner ikke fornøden.
Det exekutive Pol i t i er forpligtet t i l paa

Begjæring at yde Fogden Vistand i Overens-
stemmelse med hvad der i § 437 er bestemt.

§ 499.

Ved Begjæringen om Tvangsauktion for-
holdes der efter de ovenfor i § 439 givne
Regler, dog at her desuden Udskrift af Udlægs-
forretningen maa medfslge, medmindre Tvangs-
auktionen skal foretages af den samme føged,
som har foretaget Udlægsforretningen, i hvilket
Tilfælde en simpel Paaberaabelse af Udlægs-
forretningen med Angivelse af dens Datum er
tilstrækkelig.

§ 500.
Finder Fogden, at Grundlaget for Tvangs-

auktionen er i Orden, og at iøvrigt Intet er
t i l Hinder for det Udlagtes Forauktionering,
har han at foretage de t i l Auktionens Afhol-
delse fornødne Skridt i Henhold t i l den frem-
satte Begjæring.

Det bliver at iagttage, at Auktionen ikke
maa foregaa, ferend den t i l Retsmidlers An-
vendelse givne ordentlige Frist af 4 Uger er
udleben. Fremlægges Bevis for, at Udlægsfor-
retningen inden denne Frists Udlsb af nogen
af de oprindelige Parter lovlig er angrebet ved
Retsmidler, enten selvstændigt eller som et T i l -
bchor t i l Dommen, bliver det Udlagtes For-
auktionering at stille i Bero.

Dog kan Fogden, naar de udlagte Gjen-
stande ere udsatte for Fordærvelse eller væsent-
lig Værdiforringelse ved at henligge saa længe,
som Iagttagelsen af foranstaaendc Bestemmelser
vilde kræve, eller naar deres Bevaring er for-
bundet med uforholdsmæssig Bekostning, lade
Auktionen afholde t i l et tidligere Tidspunkt,
end de ovenangivne Regler hjemle.

20
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s 501. .
Fogden har at udstede de fornødne Bc°

kjendtgjørelser angaaende Auktionen, i hvilken
Anledning han kan afkræve Rekvirenten de'
nsdvendige Oplysninger.

Anden Underafdeling.

O m t v u n g e n A u k t i o n over L e s o r e .

§ 502.
Bekjendtgjsrelse om Auktion over udlagt Lss»

ore skal, med den af § 5 l 4 følgende Undtagelse,
ske mindst 14 Dage for Auktionens Af-
holdelse. Den skal idetmindste 2 Gange ind-
rykkes i den af Egnens offentlige Tidender,
som ved Bekjendtgjørelse fra Justitsministeriet
hertil bestemmes, saaledes at den første Be-
kjendtgjsrclse sker med det nævnte Varsel, og
den anden i Lobet af Varselstiden nogle Dage
fsr Auktionen. Fremdeles skal der om Auk-
tionen ske Opslag ved Plakater og forcgaa
offentligt Udraab, forsaavidt Saadant paa Auk-
tionsstedet er sædvanligt ved frivillige Auk-
tioner.

§ 503.
Bekjendtgjsrelsen skal indeholde tydelig og

nojagtig Angivelse af Tiden og Stedet, naar
og hvor Auktionen holdes, samt en almindelig
Betegnelse af Gjenstandene, som skulle bortsæl-
ges med Fremhævelse af de særlig værdifulde
iblandt dem.

s 504.
Auktionsrekvirenten har at vælge en

Mand t i l Inkasfator, der af Fogden kjendes
som paalidelig og vederhæftig. Det paahviler
Inkassator at være tilstede ved Auktionen og
afgjøre, om han vi l give den enkelte Bydende
Kredit eller ikke, samt at indkræve Auktions-
pengene, hvilke han derefter har i en samlet
Sum at indbetale t i l Fogden.

Inkassator er som Selvskyldner ansvarlig
for, at Belobene af de af ham antagne Bud
blive betalte, medmindre Andet er vedtaget.
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§ 505.

Fogden har at paafe, at der ved Auktions-

mlkaarene, som iøvrigt forfattes af Rekvirenten,

indrommes vederhæftige Kjobere den paa Egnen

ved frivillige Auktioner sædvanlige Kredit, dog

uden Fogdens Billigelse ikke udover 3 Maa-

neder.

Det beroer paa Auktionsrekviienten, om

han ved AuktionZvikaarene vil paalcegge K u -

berne at udrede Auktionsomkostningerne, eller

om han vil fritage Kjoberne herfor og lade dem

forlods udrede af Auktionssummen; i først-

nævnte Tilfælde blive de at ansætte t i l visse

Procent eller en vis Andel af hver Krone.

§ 506.

Auktionskataloger kunne udstedes. Om

Udgifterne herved skulle bæres af Skyldneren,

afgjsr Fogden. I benægtende Fald kan enhver

i Tvangssalget Interesseret paa egen Bekost-

ning udstede Auktionskataloger.

Den, paa hvis Bekostning Auktionskata.

logerne udgives, er berettiget t i ! at forfatte dem,

dog at Auktionens Afholdelse ikke opholdes

derefter,

§ 507.

Ved Auktionens Begyndelse oplæses Ank«

tion<wilkaarene, som tillige skulle opstaaes t i l

almindelig Efterretning paa et isjnefaldende

Sted i Lokalet, samt, forsaavidt der udfærdiges

trykte Auktionskataloger, tilføres disse ftrar

efter Titelbladet.

Naar dette er iagttaget, kunne de paa

Auktionen Bydende ikke paaberaabe sig Uviden-

hed om Aukiionsvilkaarene.

§ 508.

Fogden opraaber derefter de enkelte Gjen-

stande t i l Salg.

Gre Auktionskataloger eller specificerede

Auktionsplakater udgivne, bortsælges Tingene i

den Orden, disse angive, medmindre Fogden

tilsteder Afvigelser herfra; men i modsat Fald

er Skyldneren berettiget t i l at bestemme den

Orden, hvori de udlagte Gjenstande skulle op-

raabes.

Ved hver enkelt Gjenstand optegnes i Pro»
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tokollen Auktionskjoberens Navn og Budets

Storrelse.

Hvis Betalingen erlægges kontant ved

Hammerslaget, gjøres derom Bemærkning.

§ 509.

Udlægshavcre ere ingensinde berettigede t i l

at modsætte sig, at ældre eller yngre Udlcegs-

havere i samme Losore skride t i l Tvangsauk-

tion efter de her opstillede Regler. Derimod

afgjøres det efter de hidtil gjældende Retsregler,

om Panthavere kunne modsætte sig vedkommende

Gjenstandes Realisation,

§ 510.

Naar Auktionen er holdt i Overensstem-

melse med ovenstaaende Regler, er den med

Hensyn t i l sit Udfald bindende for alle dem,

hvis Rettigheder over det Bortsolgtc ifølge den

borgerlige Rets Regler samt Bestemmelsen i

§ 509 ophøre ved Tvangssalget.

§ 5 1 1 .

Inden 8 Dage henholdsvis efter Auktionen

eller den fastsatte Kredittids Udlob har Inkas-

sator at aflægge Regnskab t i l Fogden over

Auktiousbelobet og t i l ham at indbetale, hvad

der efter Fradrag af Omkostninger bliver t i l-

overs. I Inkassationssalær maa i Reglen ikke

beregnes mere end 4 pCt. af de Belsb, hvorpaa

der gives Kredit, og 2 pCt. af dem, der be-

tales kontant; dog kan Fogden undtagelsesvis,

naar Inkassationen skjsnncs ikke at kunne faaes

udført for denne Betaling, tillade, at Inkassa-

tionssalceret sættes hoiere.

s 512.

Fogden har derefter uden Ophold at ud»

betale Auktionsrekvirenten den ham tilkommende

Del af Anktionspengene og at afgive det mu-

ligvis Tiloversblevne t i l Skyldneren, medmindre

Flere hos Fogden have anmeldt Krav paa Del-

tagelse i det ved Auktionen Indkomne eller

det af Skjsde- og Pantebogerne, hvis Bestyrer

Fogden har at afkræve Attest i saa Henseende,

kan sees eller paa anden Maade, saasom ved

Skyldnerens Forklaring, af Fogden erfares, at

saadant Krav haves.

I dette Tilfælde har Fogden at affatte et
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Udkast til Nuktionssummens Fordeling imellem

samtlige Vedkommende ifølge deres Rettigheders

Beskaffenhed.

§ 513.

Fogden skal ufortovet meddele enhver af

de i foregaaende Paragraf omhandlede Per-

foner, som har bekjendt Bopæl inden Riget,

særskilt Underretning (§ 122) om, at Udkastet

henligger ti l Eftersyn paa hans Kontor. Har

nogen af de nævnte Personer ikke bckjendt

Bopæl inden Riget, cr for hans Vedkommende

offentlig Indkaldelse i den almindelige Tidende,

som ved Kgl, Anordning bestemmes til retslige

Bckjendtgjøreh'er, tilstrækkelig.

Fremkommer der ikke inden 4 Uger efter

Underretningens Meddelelse eller efter Bekjendt-

gjørelsen Indsigelse imod Fogdens Udkast,

iværksættes Fordelingen ufortovel i Overens-

stemmelse med det, dog uden at Nogens Ret

iøvrigt er prækludeict herved. Opstaar der

Tvist om Fordelingen, som det ikke lykkes Fog-

den ved sin Mægling at bilægge, henviser han

de stridende Parter t i l almindelig Rettergang.

Indsigelser mod Fordelingen, dcr ikke behørig

forfslges inden 14 Dage, ansecs som ikke frem-

komne.

Den Del af Anktionssunnnen, med Hen-

syn til hvilken ingen Uenighed cr tilstede, ud-

betales i Overensstemmelse med Udkastet, men

den Del, som er Gjenstand for Tvist, tilbage-

holdes indtil Sagens endelige Afgjørelse. Det

paahviler Fogden at drage Omsorg for de ind-

komne Summers hensigtsmæssige Bevaring og

Frugtbargjørelfe i Mellemtiden.

§ 514.

Gre de udlagte Gjenstande udsatte for hur-

tig Fordærvelse eller Tab i Værdi, eller er de-

res Bevaring forbunden med uforholdsmæssig

Bekostning, kan Fogden lade Auktion afholde

med kortere BekjendtgjørelseZfrister, end de oven-

angivne Regler medføre.

s 515.

Statsobligationer, Bankaktier, Jernbane-

aktier, Kreditforeningsobligationer og andre

Værdipapirer, som have Kurs paa Kjøbenhavns

Bors, forauktioneres ikke, men Fogden har at
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lade dem sælge sammesteds ved en Verelmægler,
t i l hvem de blive at sende, »og som derefter
skal tilstille Fogden Salgssummen ledsaget af
behorigt Regnskab inden 3 Dage, efterat Sa l -
get er sket. Udenlandske Statspapirer, Aktier
og lignende Effekter, paa hvilke Kurs noteres
paa fremmede Verser, har Fogden efter Udlægs-
haverens Begjæring at besorgc følgte ved et
paalideligt Pengeinstitut, om fornødent Zjores,
paa et fremmed Pengemarked.

§ 516.
Naar Udlæg er givet i Fordringer af an-

den Beskaffenhed end de i foregaaende Paragraf
omhandlede, kan Udlcegshaveren, istedetfor at
stille dem t i l Auktion, efterhaanden som de
forfalde, lade den indkræve hos den eller dem,
der ere pligtige at betale samme, ved en i Over-
ensstemmelse med § 504 valgt Inkassator.

Inkassator kan legitimere sig som berettiget
t i l at indkræve Fordringerne ved en Udskrift af
Udlægsforretningen, forsynet med Fogdens Paa-
tegning om, at han er antaget t i l og autoriseret
som Inkasfator.

§ 517.
De Pengebelob, der indkomme, naar der

gaaes frem efter §§ 514, 515 og 516, indbe-
tales t i l Fogden, som derefter har at gaa frem
efter Reglerne i §§ 5 ! 2 og 513.

Tredie Underafdeling.

O m tvungen A u k t i o n over fast

E j end om.

§ 518.
Samtidig med at Udlægshaveren indgiver

Begjæring om Auktion, har han t i l Fogden at
afgive Udkast t i l Auktionsuilkaarene, ledsaget af
en Anmodning om, at Skyldneren saauelsom
den eller de, der i Egenskab af Pant- eller
Udlcrgshavere eller af andre Grunde skulle tage
De! i Auktionssummen, eller hvis St i l l ing som
Brugshavere, Servitutberettigede eller desl.
wvrigt kan blive berort ved Salget, maa blive
indkaldte t i l et Mode. Med denne Anmodning
skal der følge fornøden Attest af Skjode- og
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ter og en Beskrivelses- og Vurderingsforretning
over Ejendommen, som skal sælges.

§ 519 .
Fogden har derefter med 4 Ugers Varsel

at indkalde de i foregaaende Paragraf nævnte
Personer t i l et Mode paa hans Gmbedskontor.

Indkaldelsen sker ved en almindelig Op-
fordring t i l at melde sig, som indrykkes 3
Gange i den t i l retslige Bekjendtgjørelser be-
stemte almindelige Tidende, medmindre Taxa-
tionsværdien af Ejendommen, der skal scrlges,
ikke overstiger 4000 Kr., i hvilket Tilfælde
Bekjendtgjsrelsen indrykkes 1 Gang i ovennævnte
Tidende og 1 Gang i det af Justitsministeriet
hertil bestemte stedlige Blad. Derhos bliver
der at give dem, hvis Interesse i Tvangssalget
kan sees af Skjode- og Pantebogerne eller paa
anden Maade, saasorn ved Skyldnerens For-
klaringer, kommer t i l Fogdens Kundskab, særskilt
Underretning, forsaavidt de have bekjendt Bo-
pæl inden Riget (§ 122).

Indkaldelsen skal indeholde Oplysning om
Auktionsrekvirentens eller hans Fuldmægtigs
Navn og Adkomst t i l at stille Ejendommen t i l
Salg, tydelig Betegnelse af Ejendommen efter
Beliggenhed og Storrelse, Angivelse af Ejerens
Navn samt Tilkendegivelse om, at Udkast t i l
Auktionsvilkaarene, af hvilke Enhver mod sportel-
mæssig Betaling kan fa ae Udskrift, henligger t i l
Eftersyn for Vedkommende paa Fogdens Kontor.
Auktionsrekvirenten har at tilstille de foran ham
Berettigede, hvem særskilt Underretning gives,
en Udskrift af Nuktionsvilkaarene.

Derhos skal Tid og Sted for Modet an-
gives med tilstrækkelig Bestemthed og Nojag-
tighed, ligesom det i Indkaldelsen udtrykkelig
skal bemærkes, at den, der udebliver, udsætter
sig for, at hans Ret fortabes ved Tvangssalget.

s 520.
I Auktionsvilkaarene skal der, hvis ikke

saavel Skyldneren som alle de t i l Deltagelse i
Auktionssummen berettigede Personer samtykke
i en anden Fremgangsmaade, tilstaaes Kjoberen
en passende Frist t i l Tilvejebringelsen af den
Del af Kjobesummen, som skal udbetales. Denne
skal for en Tredjedel af dette Belobs Vedkom«
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mende idetmindste være 3 Maaneder fra Auk-
tionens Datum; men med den Del, der over-
stiger fornævnte Trediedel, skal der gives Henstand
t i l den første I l t e Jun i eller 11te December
Termin, som indtræffer mindst 3 Maaneder fra
Auktionens Datum. Omkostningerne ved Auk-
tionen, som blive at udrede af Kjoberen, med-
mindre han ved Aukttonsvilkaarene er fritaget
herfor, kunne fordres betalte inden 8 Dage.

Enhver af de t i l Deltagelse i Auktions-
summen berettigede Personer e>,' pligtig at finde
sig i , at der i Auktionsvilkaarene indrommes
de ovennævnte Betalingsfrister med Hensyn t i l
hans Andel i Auktionsudbyttet, ligesom han kan
gjøre Krav paa, at Auktionsrekvirenten for sit
Vedkommende underkaster sig dem.

Derimod staar det enhver af de nævnte
Personer med Hensyn t i l hans Andel af
Auktionssummen frit for at indromme længere
Betalingsfrister, give Tilsagn om Prioriteters
Henstaaen i Ejendommen eller i andre Maader
tilstaa Kjoberen lempeligere Vilkaar. Det
biver i saa Fald Paagjældendes egen Sag at
paase, at der i Auktionsvilkaarene optages fornøden Tilkendegivelse heiom, eller at Saadant
sker ved et Tillæg ti l disse eller ved en Tilfor-
sel i Nuktionsprotokollen enten i det z 519
omtalte Mede eller i senere Moder.

Den, som er kontraktmæssig forpligtet t i l
at lade sin Pantefordring, uanset Ejendommens
Salg, forblive indestaaende i den, har ikke
noget Krav paa Fyldestgørelse af Auktionsud-
byttet, men kun paa, at hans Ret bevares.

Naar ikke Andet med fælles Samtykke
vedtages, har Kjoberen at forrente Auktions-
kjobesummen med 5 pCi. fra Hammerslagets
Dato at regne.

s 5 2 1 .
De i den foregaaende Paragraf givne For-

skrifter blive at undergive de af Forholdets
Natur flydende Lempelser, naar der paahviler
Ejendommen Grundbyrder, saavelsom naar ved-
kommende Behæftelser ikke slutte sig t i l almin-
delig Obligationsgjæld, men t i l Livrente, Af-
tcrgt eller lignende Forpligtelser eller t i l betin-
gede eller uvisse Fordringer, saasom Kautions-
forpligtelser og desl.
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§ 522.

I Auktionsvilkaarene bor der optages det

angaaende den Sikkerhedsstillelse, som

kan fordres af den Bydende, dersom ban

vil nyde godt af de i § 520 omhandlede

Henstande.

Hvis Ejendommen skal overleveres, inden

Betaling finder Sted, bor der stilles Sikkerhed

for en Trediedcl, og ellers for en Fjerdedel

af det Belob, som Auktionskjoveren er pligtig

at udbetale, foruden for de af Auktionen fly'

dende Omkostninger. Sikkerheden bsr bestaa i

indenlandske Værdipapirer, der have Kurs paa

Kjobenhavns Bors, eller i Panteobligationer i

faste Ejendomme, som fyldestgjøre, hvad der

efter de gjcrldende Regler kræves t i l Umyndi-

ges og offentlige Ttiftelseis Midlers Betryg-

gelse, Det følger af sig selv, at den Ejendom,

der tilstaaes Kjsberen. ikke selv kan benyttes t i l

den heromhandlede Sikkerhedsstillelse. Fogden

kan tilstaa den Bydende en kort Frist af ind-

ti l 8 Dage til at tilvejebringe Sikkerheden, naar

der kun ikke mangler Sikkerhed for de Om-

kostninger, som mciattc flyde af, at der maa

afholdes en ny Auktion.

Medens enhver af de i Salget Interes-

serede er pligtig at lade sig noje med foran-

forte Sikkerhed, staar det derimod t i l enhver

af dem for sit Vedkommede ganske at frafalde

Fordring paa Sikkerhed eller at lade sig noje med

en ringere reel Sikkerhed eller med blot per-

sonlig Sikkerhed.

Hvis Paagjældende ikke har ladet T i l -

ksendegivelse herom optage i Auktionsvilkaarene,

kan han ved selve Auktionen for eller efter

Budenes Modtagelse afgive sin Erklæring herom.

§ 523.

Ligesom Rekvirenten har at iagttage de

ovenfor i §§ 520—522 givne Regler, saakdcs

er saavcl han som enhver anden af de i Tvangs-

salget interesserede Personer ubefojet t i l uden

Nodvendighed i Auktionsvilkaarene at optage

eller til dem at lade tilfsje andre usædvanlige

eller byrdcfulde Betingelser, som kunne antages

at ville afskrække Kjobeme.

§ 524.

I det i § 519 omhandlede Mode have dc

21
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Indkaldte at fremkomme med deres Indsigelser
imod eller Mndringsforslag t i l det af Rekvi-
renten gjorte Udkast t i l AuktionZvilkaar saavel-
fom med de tilføjelfer, som Enhver for sit
eget Vedkommende vil have optaget i Auktions-
vilkaarene. Dog er hermed ikke sigtet t i l den
eller dem, som anse sig for ejendomsberettigede
t i l det Udlagte eller tro sig i Besiddelse af
Servituter, Grundbyrder eller lignende Rettig-
heder over Ejendommen, forfaavidt disse skulle
gaa forud for alle dem, der skulle have Dæk-
ning gjennem Tvangssalget.

§ 525 .
Fremkommer ingen Indsigelse eller anden

Bemærkning fra nogen af de Indkaldte eller
Andre, som mode for at varetage deres Tarv
i Anledning af Salget, ansees de samtlige for
at vedtage, at Tvangsfalget ogsaa for deres
Vedkommende skal foregaa i Henhold t i l det
fremlagte Udkast t i l Auktionsvilkaar. Dog har
Fogden paa Embedsvegne at paase, at Auk-
tionsvilkaarene ikke vilkaarlig afvige fra de i
§tz 5 2 0 — 5 2 3 givne Regler, medmindre ud-
ilykkeligt Samtykke hertil haves fra alle Ved-
kommende.

Fremsættes der Indsigelser, Wndringsfor-
stag eller Andragender cm tilføjelser t i l det
forelagte Udkast t i l Auktionsvilkaar, skal Fogden
ved sin Mægling føge at tilvejebringe Enighed
om Auktionsvilkaarene; men lykkes dette ikke,
har han, efterår Parterne have ytret sig, at
afgjøre den cpstaaede Tvist ved en Kjendelse,
der afsiges snarest muligt, samt derefter at drage
Omforg for, at Auktionsvilkaarene affattes i
Overensstemmelse med den trufne Afgjørelse.

Fogden kan tilstaa de fornødne Udscrtiel-
ser, dersom Auktionsvilkaarene ikke skjønnes at
kunne endelig fastsættes i det i K 519 omhand-
lede Mode. Fremkommer der Paastande om
at forandre Rekvirentens Udkast t i l Auktions-
villaarene t i l Skade for nogen Indkaldt, fom
ikke har givet Mode, skal Fogden udsætte Sa -
gens Afgjørelse t i l et følgende Mode, t i l hvil-
ket de pllllgjcrldende Udeblevne særlig skulle kal-
des, samtidig med at det meddeles dem, hvilke
Paastande der ere fremsatte. Udeblive de da,
ansees de for at samtykke i, at Paastanden
tages ti l Fslge.
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§ 526.

Er der Uenighed om, hvorvidt eller i

hvilken Orden Paagjældende skulle fyldestgjsres

af AuktionZsummen, kan det undlades i Auk-

tionsvilkaarene at optage nogen Angivelse af,

til hvem af dem der skal betales, men det kan,

naar Fogden finder Grund ti l at give herom

nedlagt Paastand Medhold, istedetfor bestemmes,

at Kjsbesummen skal indbetales t i l Fogden, som

i saa Fald har at forholde sig efter de neden-

for i § 537 givne Forskrifter, samt derhos t i l -

lig? har at drage Omsorg for at indkræve

Auktionskjsbefummen, i fornøden! Fald ad

Rettens Vej.

§ 527.

Naar Auktionsvilkaarene ere fastsatte enten

ved Overenskomst eller ifølge Fogdens Kjen-

delse, kan, foruden Auktionsrekvirenten, enhver

Udlægshaver og enhver Panthaver, hvis For-

dring er forfalden, fordre, at der skrides t i l

Auktion i Henhold t i l den begyndte Forfølg-

ning og mcd den af samme følgende Rets-

virkning.

§ 528.

Fogden har, faasnart Auktionsvilkaarene

ere fastsatte, af cgen Drif t og uden yderligere

Opfordring at tillyse Auktionen.

Dette sker ved, at en Bekjendtgjørelse af

det i næste Paragraf angivne Indhold 3 Gange

indrykkes i den t i l retslige Bekjendtgjørelse

bestemte almindelige Tidende samt udenfor

Kjobenhavn tillige i det af Justitsministeriet

hertil bestemte stedlige Blad med et Varsel af

mindst 14 Dage fra den første Indrykkelse at

regne. Dog kan udenfor Kjobenhavn Bekjendt-

gjørelse iden t i l retslige Bekjendtgjørelfei bestemte

almindelige Tidende undlades, naar Tarations-

værdien af Ejendommen, der skal sælges, ikke

overstiger 4000 Kr., og hvor Tarations-

værdien er stsrre, kan Fogden, naar det af

nogen Vedkommende forlanges, og han finder

det tjenligt, ogsaa foranstalte Auktionen be-

kjendtgjort i andre Aviser, endogsaa udenlandske.

Bortfalder Auktionen, har Fogden at af-

lyse den ved Bekjendtgjørelse een Gang i de

nævnte Blade.
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§ 529.

Bekjendtgjørelsen skal indeholde en nojagtig

Betegnelse af Ejendommen og Ejerens Navn,

dens Storrclse, Beliggenhed og andre Forhold,

fom kunne antages at have væsentlig Indflydelse

paa Værdien, naar og hvorledes Ejendommen

kan tages i Djesyn, samt derhos en tydelig

Angivelse af Tid og Sted for Auktionens Af-

holdelse.

Tillige skal Bekjendigjsrelsen indeholde

Oplysning om, hvor Auktionsvilkaarene hen-

ligge til Eftersyn for Lysthavende.

§ 530.

Paa Auktionsdagen kan der ikke fremsættes

Indsigelser imod de i Henhold t i l det Forc-

gaaendc fastsatte Auktionsvilkaar, men vel mod-

tages Erklæringer om Lempelser i Udbetalinger,

i Betalingsfrister, i Sikkerhedsstillelse o. s. v.,

og af Fogden gjøres Bemærkninger vedkommende

Ejendommens Tilstand eller om andre faktiske

Forhold eller derved nødvendiggjorte Tillæg ti l

eller Forandringer i Anktionsvilkaarene. Heller

ikke kan det formenes dem, der ville fremkomme

med de i § 524 2det Punktum ommeldte Paa-

stande, at fremsætte faadanne, der da kunne

imodegaacs af andre Vedkommende, dog uden at

nogen egentlig Procedure derom kan tilstedes,

ligesom Kjendelse heller ikke bliver at afsige om

Andet end om, hvorvidt Auktionen desuagtet kan

fremmes eller ikke. Saadanne Paastandc kunne

dog efter Omstændighederne give Hjemmel for

Fogden ti l efter Vedkommendes Begjæring eller

af egen Dr i f t at udsætte Auktionen.

Derefter oplæses Auktionsvilkaarene, Pante-

altesten og saameget af tidligere Protokoltilfor-

seler eller af andre Dokumenter, som Fogden

finder fornedent at meddele de Lysthavende,

medens de øvrige Salget vedkommende Do-

kumenter bor være tilstede og t i l Lysthavendes

Eftersyn.

s 531 .
Ejendommen ofraabes derefter enten delvis

eller samlet og enten med eller uden Alterna-

tiver, eftersom Vilkaarene give Anledning t i l .

Budene optegnes, eftcrhaanden som de gjøres,

enten i Protokollen eller paa et særskilt Ar
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med tilføjelfe af de Bydendes Navne. Hvis

Stonclfen af det mindste Overbud ikke er fast-

sat i Auktionsvilkaarene, staar det t i l Fogden

at fordre, at Overbud skulle have en i Forhold

til Gjenstandens Betydenbed passende mindste

Storrelse, ligefom Fogden i det Hele har at

lede Auktionen og sorge for, at denne fremmes

med Ro og Orden og uden unødvendigt Op-

hold. Naar Ingen efter derom 3 Gange gjen-

tagen Opfordring gjør Overbud, standfes Op-

raabet, og Resultatet indføres i Protokollen, Der

gives Vedkommende Lejlighed t i l at gjøre de

Bemærkninger med Hensyn t i l Sikkerhedsstillelse,

ny Auktion, Auktionens Hævelse og deslige,

hvortil der maatte være Anledning, og Fogden

afgjør derefter det Fornodne, dersom det behsues,

ved en Kjendclse. Hvis Salg skal sinde Sted,

bekræftes det vedkommende Bud ved Hammerslag.

§ 532.

Enhver, som ifølge § 527 kan fordre Auk-

tionens Fremme, har, forsaavidt han ifølge sin

Fordrings Beskaffenhed kan antages at ville

faae Del i den budne Kjobesum, Ret t i l , dersom

Andet ikke er vedtaget ved Anktionsvilkaarencs

Fastsættelse, at gjøre Fordring paa, at Hammer-

stag gives den Hojstbydende, som kan tilfreds-

stille de Fordringer, der lovmedholdelige« stilles

med Hensyn t i l Sikkerheden for Budets Op-

fyldelse.

§ 533.

Dog kan Skyldneren saavelsom enhver af

dem, hvis Rettighed over Ejendommen ved

Tvangssalget vil bringes t i l at ophøre, forsaa-

vidt han ikke ifølge det skete Bud vil faae fuld

Da-kning for fit Krav, fordre en anden Auktion

afh.'ldt, naar han strax paa Auktionsstedet er-

klærer Saadant, imod at han stiller Sikkerhed

for Betalingen af de af den nye Auktion

flydende Omkostninger, forsaavidt diese ikke

maattc blive dækkede ved et bojere Bud. Ved

den anden Auktion bor Ejendommen absolut

bortsælges, uden Hensyn ti l , h-ad Bud der

ved samme erholdcs, medmindre alle de, som

ifølgc § 527 kunne fordre Auktionens Fremme,

samtykke i, at flere Auktioner afholdes, i hvilken

Henseende bemærkes, at de, dei ikke gjøre Ind -

sigelse, ansees for at samtykke.
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Den, som er Hojstbydende ved første Auk-

tion er, dog ikke i længere Tid end 6 Uger,

bunden ved sit Bud for det Tilfælde, at der

ikke ved anden Auktion skulde ske ligesaa hojt

eller hojere Bud eller det skete Bud formedelst

manglende Sikkerhedsstillelse ej kan antages.

Gives der ved anden Auktion hverken Hammer-

slag t i l ham eller t i l nogen Anden, er

den Hojsibydendc ved første Auktion loft fra sit

Bud, og Forpligtelse t i l at vedstaa Budet

paahviler heller ikke den eller de Hojstbydeude

ved anden Auktion.

s 534.

Naar en anden Auktion skal sinde Sted,

maa herom udgaa en ny Bekjendtgjørelse med

14 Dages Varsel, der idetmindste indrykkes een

Gang i de i § 528 nævnte offentlige Blade.

Det skal i Bekjendtgjørelsen udtrykkeligt

bemærkes, at det er anden og sidste Auktion.

§ 535.

Den Hojstbydende har ikke ved nogen af

Auktionerne Ret t i l at fordre Hammerslag.

Den i Konditionerne betingede Sikker-

hedsstillelse (jfr. § 522) kan fsrst forlanges,

naar Hammerslag tilbydes; dog kan Fogden,

naar af Vedkommende fremsættes Paaftand

herom, forlange, at ubekjendte eller uveder-

hæftige Personer strax skulle stille en mindre

Sikkerhed efter Fogdens Skjon, hvis deres

Bud skal komme i nogen Betragtning.

536.

Den, der bar erholdt Hammerstag, er

forpligtet t i l at berigtige Kjobesummen ved

Betaling enten umiddelbart t i l de i Auktions-

l'ilkaarene angivne Personer eller ti l Fogden,

dersom dette maatte være bestemt i Henhold

t i l § 526. Det først forfaldende Afdrag Paa

Kjobesnmmen erlægges, forsaavidt ikke Andet

er bestemt i Konditionerne, eller foisaavidt ikke

Samtykke fra Vedkommende til Udsættelse

haves, t i l den eller de først Berettigede, for-

saavidt tilstrække kan, og anvendes saaledes i

Almindelighed forsi t i l Dækning af resterende

Skatter og Afgifter, hvis Prioritet er bevaret,

og som ikke ere betingede udredede udenfor

Kjobesummen.
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s 537.

I det Tilfælde, at Betalingen efter § 526

skal erlægges l i l Fogden, har denne, straz efterat

Hammerslag er givet, at gjøre et Udkast t i l

Auktionssummens Fordeling imellem de i

Tvangssalget interesserede Personer, hvilke

derpaa med 14 Dages Varsel indkaldes

til et Mode. Indkaldelsen, der skal inde-

holde Tilkjendegiuelse om, at Udkastet ligger

l i l Eftersyn vaa Fogdens Kontor, hvor enhver

Vedkommende mod sportelmæssig Betaling kan

faae en Afskrift af det, sker ved en almindelig

Opfordring t i l at melde sig, som indrykkes een

Gang i den t i l retslige Bekjendtgjørelser be-

stemte almindelige Tidende, hvorhos der bliver

at give dem, hvis Interesse i Tvangssalget

kan sees af Skjede- og Pantebogerne eller

paa anden Maade, saasom ved de tidligere

stedfundne Forhandlinger, er kommen til Fog-

dens Kundskab, særskilt Underretning, forsaa-

vidt de have bekjendt Bopæl inden Riget

(s 122).

Fremkommer der i det berammede Mode

ingen Indsigelse mod Fogdens Udkast, fore-

tages Fordelingen af Kjsbesummen, efter-

haanden som den indkommer, i Overensstem-

melse med det, dog uden at herved Nogens

Ret iøvrigt prcrkluberes.

Fremsættes derimod Indsigelser, og lykkes

det ikke Fogden ved Mægling at tilvejebringe

Enighed, henviser han de tvistende Parter t i l

almindelig Rettergang. Forfølges en gjort

Indsigelse ikke behørig inden 4 Uger, ansees

den som ikke fremsat.

Den Del af Auktionssummen, med Hen-

syn t i l hvilken ingen Indsigelse er fremsat,

udbetales i Overensstemmelse med Udkastet,

men den Del af den, som er Gjenstand for

Tvist, tilbageholdes, forsaaviot den er ind»

kommen eller maatte indkomme, indtil Sagens

endelige Afgjørelse.

Fogden har at ssrge for de indkomne

Summers hensigtsmæssige Bevaring og Frugt-

baigjsrelsc i Mellemtiden.

§ 538.

I Tilfælde af, at Auktionskjoberm ikke

efterkommer Auktionsuilkaarene, er Rekvirenten

saavelsom enhver af de Personer, som ifølge
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deres Fordringers Beskaffenhed have Krav paa

at faae Del i Kjøbesummen, berettiget t i l at

fordre, at Ejendommen sættes t i l en eneste

Auktion paa Auktionskjoberens Risiko og Reg-

ning, saaledes at han bliver pligtig at tilsvare,

hvad der maatte bydes mindre, uden at have

Krav paa, hvad der maatte bydes mere, end

Auktionskjobesummen.

Fogden har paa Vedkommendes Begjæ-

ring at tillyse Auktionen i Overensstemmelse

med de for den anden Auktion i § 534

givne Negler.

Ovenanførte Fremgangsmaadc udelukker

ikke, at enhver af de ti l Deltagelse i Auktions-

kjobefummen Berettigede for sin Del, eller efter

Omstændighederne Fogden paa Samtliges

Vegne, anvender almindelig Retsforfølgning

imod Auktionskjøberen.

§ 539.

Fogden har at udstede Auktionsskjede til

Kjoberen paa Tvangsauktionen eller hvem

denne har overdraget sin Ret, naar de for

Skjødes Erholdelsc i Auktionsvilkaarene satte

Betingelser ere opfyldte, eller Bevis føres for,

at alle Vedkommende have faaet, hvad der t i l -

kommer dem, eller samtykke i, at Skjode maa

udstedes.

Bestaar det Solgte af fiere særskilte

Ejendomme, skal Fogden, naar det forlanges

af Kjoberen eller hvem der træder i hans Sted,

og naar de derpaa hvilende Hæftelser ere helt

afgjorte eller Vedkommendes Samtykke tilveje-

bragt, give særskilt Skjsde eller Overdragelses-

dokument paa hver særskilt Ejendom. For-

langes en særskilt Ejendom delt, skal det Samme

iagttages, naar de lovbestemte Betingelser for

Delingen ere godtgjorte at være tilstede.

Kjøberen er i Mangel af anden Bestem-

melse i Vilkaarene pligtig at have taget Skjøde

eller Overdragelsesdokuiuent og berigtige! Kjo-

bet i enhver Henseende inden 1 Aar efter

Hammerslaget.

§ 540.

Kjøberen paa Tvangsauktionen er, naar

den i § 548 angivne Frist af 4 Uger er for-

løben, uden at der er gjort Retsmidler gjæl-

dende, og han har fyldestgjort Auttionsvil-
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kaarene, berettiget t i l at lade de Hæftelser, t i l
hvis Dækning der efter Auktionens Udfald
Intet udkommer, udflette af Skjode- og
Pantebogen.

§ 5 4 1 .
I Auktionsvilkaarene bestemmes de Ho-

norarer, som Kjobelen har at udrede; t i l Re-
kvirentens juridiske Konsulent kan i det Hojeste
betinges for samtlige i Forbindelse med Auk-
tionen staaende Forretninger V2 vCt. af Kjobe-
summen, naar denne overstiger 10,000 Kr.,
og hvis den er ringere, kun Salærer fra 20
t i l 50 Kr. foruden Rejseomkostninger.

Forsaavidt nogen af de øvrige Medende
har Krav paa Salær, bestemmes dette ikke
procentvis i Forhold t i l Kjobesummen eller
Etorrelfen af den Fordring, som de skulle
værne om, men i Forhold t i l Ulejligheden ved
Modet og Sagens Beskaffenhed i det Hele
ligeledes med Tillæg af Rejseomkostninger.

I intet Tilfælde kunne Reiseomkostninger
beregnes for længere Afstande, end om en
Sagfører indenfor Retskredsen var benyttet.

Fjerde Underafdeling.

Om Proceduren af T v i s t i g h e d e r , der
ops taa under T v a n g s a u k t i o n e n .

s 542 .
Under Tvangsauktionen kunne de op-

rindelige Parter ikke fremsætte saadanne Ind»
sigelser, som vedrsre Lovligheden af Udlægs-
forretningen eller de forud for samme lig-
gende Retshandlinger.

Indsigelser, som ikke hore t i l de i tredie
Underafdeling omhandlede, kunne af Tredie-
mand fremsættes under Auktionsforretningen,
naar han formener, at Auktionens Fremme
paa den paastaaede Maade vil komme i St r id
med hans Ret.

Z 543.
Proceduren under Auktionen eller Forbe-

redelserne til samme fcregaar efter de Regler,
som i §§ 480, 481 og 482 ere givne om

22
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Tvistigheders Forhandling under Exclutions-

forretningei.

§ 544.

Hvad der skal oplages i Auktionsproto-

kollen, afgjøres efter de i § 483 opstillede

Grundsætninger.

Dog blive de i Rstr. 13de Juni 1783

og P l . 3die September 1823 indeholdte Be-

stemmelser, hvorefter visse Losere auktioner ikke

behøve at foretages t i l Protokollen, fremdeles

at anvende med de Lempelser, som følgc af

Reglerne i n«rvcerende Kapitel.

§ 545.

De i § 484 om Udsættelse og Stands«

ning givne Regler komme ogsaa ti l Anven«

delse paa selve Auktionens Afholdelfe jfr. dog

§ 530 1ste Stykke i Slutningen.

§ 546.

I opstaacde Tvistigheder forholdes der

med Kjendelses Afsigelse efter § 485.

§ 547.

Imod den sluttede Aukiionsforretning

kan der anvendes Retsmidler i Henhold t i l de

nærmere Bestemmelser herom i det følgende

Kapitel.

Imod Kjendelser, der afsiges under Auk-

tionen eller Forberedelserne ti l denne, kan der

først anvendes Retsmidler, efterat hele Auk-

tionsforretningen er sluttet.

s 548.

Retsmidler imod Auktionsforreiningen maa

i Reglen anvendes inden 4 Uger efterår Auk-

tionsforreiningen er sluttet. Efter Udlobet af

denne Frist kan Auktionen ikke svækkes, und-

tagen hvor den i det Hele eller for en Del

bortfalder som en Folge af, at de foregaaende

Retshandlinger, ti l hvilke den slutter sig, paa

lovlig Maade tilintetgjøres eller forandres.

Dog kan Adgang ti l Retsmidlers An-

vendelse inden Forlovet af et Aar tilstaacs

paa samme Maade, som i § 495 2det Stykke

er bestemt om Udlæg.
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Kapitel V.

Om Retsmidlerne imod de t i l Dammes tvungne

Fuldbyrdelse hcuhsrende føgedforretninger.

§ 549.

Anker over føgedforretninger, som ved«

rsre selvc den Fordring eller Ret, om hvis

Fuldbyrdelse der er Spørgsmaal, gjøres gjæl°

dende ved Paaanke til den Landsret, under

hvilken Fogden staar. Har den, der vil gjsre

saadan Anke gjaldende, tillige Anker af den i

denne Paragrafs 2 det Stykke angivne Bestaf«

fenhed, blive disse at inddrage under Paaanken.

Anker, der alene angaa de processuelle

Betingelser for føgedforretningen eller den ved

samme brugte Fremgangsmaade, gjoies gjæl-

dende ved Besværing t i l den Landsrvt, under

hvilken Fogden staar.

§ 550.

Parterne kunne ikke gyldigen give Afkald

paa deres Adgang ti l at anvende de i fore»

gaaende Paragraf omhandlede Retsmidler,

fsrend efterår den føgedforretning, med Hensyn

til hvilken der er Spørgsmaal om Retsmid-

lers Anvendelse, er iværksat.

§ 5 5 1 .

Paaanke iværksættes ved, at der tilstilles

Modparten Ankesknft paa den i § 356 be<

stemte Maadc, Besværing derved, at der i

Overensstemmelse med § 321 indgives Be°

svænngofkrift t i l Fogden selv.

§ 552.

Paaanken foregaar isvrigt i Overens-

stemmelse med de om Paaanke fra Underretten

ti! Landsretten i fjerde Affnit givne Regler.

Som en Folge heraf finder der en fuld-

stændig ny Bevisforelfe og Sazsudvikling Sted

for Landsretten.

Den for Fogden stedfundne Procedure

er ikke bindende, og der er endog Intet t i l

Hinder for, at nye Paastande fremsættes. Dog

kunne Parterne ikke tilbagekalde de af dem

for Fogden afgivne protokollerede Erklæringer

med Hensyn t i l Sagens Sammenhæng.



172

§ 553.
Landsretten træffer de fornødne Bestem-

melser med Hensyn t i l Udsættelser for at fore
Bevis og med Hensyn t i l Fastsættelsen af en
Tid for Hovedforhandlingen i Overensstem-
melse med Reglen i § 357.

Bevisførelsen foregaar efter de alminde-
lige Regler i andet Afsnit.

§ 554,
Besværing foregaar med de Lempelser,

som følgc af Bestemmelserne i dette Afsnit,
efter samme Regler som Besværing t i l Lands-
retten over Underrettens Handlinger, jfr.
§ 360.

§ 555. .
Paaanke fra Landsretten t i l Hojcfteret

i de heromhandlcde Tilfalde finder i Reglen
kun Sted, naar Hovedsagen i Anledning af
hvilken Grekution er sket, har været Gjenstand
for Landerettens Afgjørelse i førstc Instants
eller dog ifølge sin Beskaffenhed i Tilfælde af
Retstvist vilde henhore under samme. Dog
kan, om end Hovedsagen ikke er af den an-
forte Beskaffenhed, Hojcsterets Formand i For-
bindelse med to af ham tiltagne Medlemmer
af Retten tillade, at Sagen undtagelsesvis
indbringes for Hojestcret, Andragende herom
fremsættes og behandles paa den i § 3V4
omtalte Maade.

Om Paaanken t i l Hojestcret giældc de
almindelige Regler i tredic Nffnit Kap. I .

Landsrettens Afgjørelfc i Anledning af
Besværing er ikke Gjenstand for yderligere
Besværing t i l Hojestcret.

Anden Hovedafdeling.

Om Udpantning samt om Indsættelses-

og Udsættelsesforretninger

I. Om Udpantning.

§ 556.
Udpantning kan finde Sted for efterncrvntc

Fordringer:
1) Stats- og Kommuneskatter, samt Afgif-
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ter og Idclser, som ifølge Lovgivningens umid-

delbare Bud eller en i Henhold ti l samme fore-

tagen Ligning eller Ansættelse tilkomme Stat,

Kommune, Kirker, anerkjendte Troessamfund,

offentlige Stiftelser eller Embeder og Bestil-

linger; denne Bestemmelse kommer dog ikke t i l

Anvendelse i Henseende t i l Told- og Skibs-

samt Vrænderiafgifter, Stempelafgift for Spille-

kort og Afgift for Ndgangsbeviser for Handels-

rejsende undtagen i det i Forordningen an-

gaaende det under det Kgl, General-Toldkam-

mer og Kommereekollegimn henhorende Kasse-

og Regnskabsvæsen af 8de Jul i 1840 § 9

2det Punktum omhandlede Tilfælde;

2) Enhver paa en fast Ejendom hvilende,

stadig tilbagevendende eller af en bestemt Be-

givenhed afhængig Penge- eller Naturalafgift,

som uden særlig Vedtagelse gaar over fra Ejer

t i l Ejer, forsaavidt den tilkommer en af de

under Nr. 1 ommeldte Berettigede, herunder

indbefattet Renterne af de i enkelte Ejendomme

fra det forrige Ryttergodses Salg indestaaende,

Statskassen tilborende halve Kjsbesummcr,

samt Renterestancer af den i Henhold ti l Lov

8de April 1851 om Selvejendoms Indfsrclse

paa det Staten tilhørende Bondergods, jfr. Lov

27de Januar 1852 § 4, Lov 3die Marts

1852 § 2 og Lov 8de Februar 1854 § 2,

stiftede Pantegjæld, fremdeles Bankhæftelses-

renter, Tiendevederlag og ethvert ved de an-

ordnede Kommissioners Mellcmkomst fastsat

Vederlag for Aflusningen af Naturalydelser,

Pligtarbeide eller Byrder paa faste Ejendomme,

alt forsaavidt de i dette Nummer omhandlede

Afgifter eller Vederlag ere bestemte ti l en ufor-

anderlig eller dog efter faste Regler vezlende

Storrelse;

3) Den Betaling, som efter et af Kongen

eller vedkommende Ministerium stadfæstet eller

af vedkommende Kommunalbestyrelse eller an-

den offentlig Myndighed indenfor Grænserne

af den samme tilkommende Befoielse vedtaget

eller stadfæstet BetalingZreglement bliver at er-

lægge for Benyttelsen af saadanne et almen-

nyttigt Formaal tjenende Indretninger, hvortil

Adgangen under visse almindelige Betingelser

staar aaben for Enhver;

4) Gebyrer for kongelige eller ministerielle

Expeoitioner, Rets- og Magistratsgebyrer og
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de med Retshandlinger forbundne Afgifter

samt det Vederlag, derunder indbefattet Dag«

penge og Befordringsgodtgørelse, som tilkom-

mer Nogen for Udførelsen af Forretninger

eller Møder i Medfør as Loven, af offentlig

Bestilling eller af en af vedkommende Myndig«

hed særlig sket Udmeldelse eller givet Paalæg,

forsaavidt Pederlagets Størrelse eller Reglen

for dets Beregning er fastsat i Lov eller i en

af Kongen eller vedkommende Ministerium i

Henhold ti l de gjældendc Regler stadfæstet

Tart, saa og Erstatning for de cif den Paa-

gjældeude ti l Forretningens Udførelse lovlig

gjorte Udlæg;

5) Erstatning hos Private for det Udlæg,

som Stat, Kirke eller Kommune har havt ved

paa den Forsømmeliges Vegne at besørge be«

falcde Anskaffelser, Istandsættelser, Arbeider

eller Naturalydelser;

6) Underholdningsbidrag, som det ifølge

Dvrighedens i Medfer af den gjældendc Lov-

givning afgivne Bestemmelse eller Sammes

stadfæstelse pac. Separations- eller Skilsmicse-

vilkaar paahviler Nogen at ndredc til ægte el»

ler uægte Vorn, Stedbørn, Forældre, forladte,

fraseparerede eller fraskilte Hustruer, saa og de

Erstatningskrav, som kunne paahvile Husbond

eller Andre, fra hvem Personer, der ere plig-

tige at svare Underholdningsbidrag, have Ind -

<ægt, naar der af Dvrigheden i Henhold t i l

de gjældende Regler er gjort Forbud imod

Udbetalingen;

7) de Brandhjælpspenge, der tilkomme Kjø>

benhavns Brandforsikring, den almindelige

Brandforsikring for Laudbygningcr og den a!°

mindelige Brandforsikring for Kjobstadbygnin-

ger, saalænge disse ere undergivne Regjerin-

gens Tilsyn;

8) Aflosningsvederlag for Wgt og Arbej-

der ti l Kirker, naar Vederlaget er fastsat ved

den anordnede Kommissions Mellemkomst eller,

hvis Afløsning ikke bar fundet Sted, Tiende-

ejerens Krav paa Erstatning for den ved den

Privates Forsemmelse med at udføre saadant

3Egt og Arbeide paadragne Udgift;

9) Ejeres Krav paa Erstatning hos Fæstere

og Lejere for udlagte Skatter og Afgifter af

Ejendommen og paa Vederlag for Afløsning

af Horen, Pligtarbejde eller Jagtdage i Hen-
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hold ti l Aflosningslovene af 4de Ju l i 1850
samt, naar saadant særligt er vedtaget, Ejeres
Krav paa Vederlag for Afissning af Hoveri
og Jagtdage, der er fastsat uden Nflesnings-
mændenes Mellemkomst, og paa Fæsteafgift af
Huse paa Landet;

1 0 ) a. Fordringer hos en og samme Skyld-
ner paa Belaling for Losore, der er kjobi ved
en i Medfor af Embede eller offentlig Be-
stilling afholdt Auktion, naar de ikke overstige
400 Kr. og Aukiionsprotokolteu tydelig udviser
Kjoberens Navn og Kjobefummernes Storrelse;

d. de Belob, som det ifølge den i Frd.
13de Novbr. 1829 Z§ 3 og 5 ommeldte
Fordeling paaligger Kirkeværgen at indkræve;

0. den Enker efter Fæstere i Henhold t i l
Lov 19de Febr. 1861 om Forandringer i
Fæstclovgivningen § 7 tilkommende Fordring
paa den ved Fæstefratrcrdelse betingede Aftægt
af Fæstet;

s. det Bidrag, fom Medlemmerne af For«
eninger mellem Svende, Fabrikarbejdere, So-
farende o. lign. have at erlægge t i l Forenin-
gens Syge- og Begraveljeskasfe. naar det i
Foreningens af Indenrigsministeriet stadfæstede
Vedtægt er bestemt, at Bidraget skal inddrives
ved Udpantning;

6. Fordringer efter Bankhcrftelstsobligatio-
ner, som, efter at være ccderede Skyldneren,
af ham ere borttrausporterede;

1. B«dcr og Erstatninger, som af de i Hen-
hold t i l Lov om Hærens Distriktshcsie af ^6de
Mai 1868 § 3 anordnede militære Mon-
stringskommissioner paalcrgges private Fodei-
vcrrter i Overensstemmelse med de af Krigs-
bestyrelsen fastsatte og af vedkommende Foder-
værter ved Hestenes Overtagelse indgaaede Be»
tingelser for Udstationeringen af Hærens Heste.

F. den Betaling, fom i Henhold t i l Lov
om Brandvæsenet i Kjobstæderne af 21 de Marts
1873 § 10 og dertil sig fluttende Reglementer
tilkommer de af vedkommende Kommunalbesty-
relser antagne Skorstensfejere, forsaavidt den
ikke er bestemt t i l et fast aarligt Vederlag af
Kcrmnerkasscii;

d. de i Lov om Digearbejder paa Lolland
og Falster af 23de M a j 1873 § 2 sidste Stykke
omhandlede Belsb samt Bidrag t i l Dcekning
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af et Digelags Udgifter i Overensstemmelse

med Lov 10de April 1874 § 12.

Udenfor de ovennævnte Tilfælde kan Ud-

pantning ikke finde Sted.

Ligesom det altid staar i Rekvirentens Magt

at indtale sin Fordring ved sædvanlig Retter-

gang, saaledes skal det ogsaa vane ham til-

ladt, naar Fogden finder, at Omstændighederne

tale derfor, at benytte Udpantning for en Del

af den ham tilkommende Fordring og indtale

Resten ved sædvanlig Rettergang.

Tilbyder Skyldneren delvis Betaling, bor

denne modtages.

§ 557.

Udpantningsretten følger Fordringen, saa at

den lilkommer Enhver, som med Hensyn t i l

samme er traadt i den oprindelige Berettige-

des Sted, og vedvarer indtil eet Aar efterår

Fordringen er forfalden t i l Betaling. Imidler-

tid er det i Henseende ti l Fristens Beregning

tilstrækkeligt, at Udpantning er begjcrrt inden

Udløbet af ovennævnte Tidswm, naar den der-

efter med tilberlig Hurtighed fremmes af Re-

kvirenten.

§ 558.

Den, der begjærer Udpantning foretagen,

har herom skriftlig at henvende sig t i l Fogden.

Begjæringen ledsages, forsaavidt Fordringen

støttes paa eller godigjøres ved skriftlige Do-

kumenter, af disse, og ellers af saadanne Op-

lysninger, som maatte være fornødne, for at

Fogden kan tage Bestemmelse, om Udpantning

kan finde Tted. Finder han efter det Fore-

liggende Intet t i l Hinder for Udpantning, af-

siger han ved Paategning paa Begjæringen en

Kjendclse gaaende ud paa, at den forlangte

Udpantning kan foretages, dog paa Rekviren-

tens Ansvar, forsaavidt Fordringens Rigtighed

angaar, hvilken Kjendelfe ikke særskilt kan an-

gribes ved noget Retsmiddel. I modsat Fald

nægter han den begjærte Utpantning ved en

Kjendelse, der er Gjenstand for Besværing efter

Reglerne i foregaaende Hovedafdeling,

z 55S.

Vftcrat Udpantning er bevilget, har Rekvi-

renten eller i de Tilfalde, i hvilke Foranstalt-
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ningen t i l Udpantningens Iværksættelse paalig«
ger Fogden i Embedsmedfer, denne at drage
Omsorg for, at Bcgjceringen og den samme
paategnede Kjendelse mindst 6 Dage for Forret«
nmgens Foretagelse i OveienZstemmelse med
Reglerne i første Afsnit Kapitel I X forkyndes
for Skyldneren.

Ved Inddrivelsen af Statsskatter, Bankren«
ter, Brandpenge, Kommuneskatter og alle an-
dre Afgifter t i l det Offentlige, faavelsom af
Tiendevederlag, Brokorn og alle andre deslige
Indtægter, som inddrives ved Udpantning hos
Beboerne af et Sogn eller en Kommune, er
det tilstrækkeligt, at Bekjendtgjsrelse om, at
Restancen af Fogden er godkjendt t i l Inddr i -
velse, og at denne vil finde Sted uden videre
Varsel, uden Nævnelse af de enkelte Skyldne-
res Navn, ster mindst 8 Dage, fsr Udpant«
ningen foregaar, i det af Justitsministeriet
hertil bestemte stedlige Blad eller ved Op°
slag paa offentlige Steder eller ved Tromme-
slag eller ved Læsning t i l Kirkestævne efter
Stedets Skik og Brug.

s 560.
Udpantning iværksættes af Fogden; dog kan

Udpantning paa Landet, naar Fordringen ikke
overstiger 100 Kr. og Gjenstanden for Ud-
pantningen ikke er faste Ejendomme, ske ved
Sognefogden. Naar Rekvirenten afgiver Be-
gjæringen, forsynet med Paategning om den i
Overensstemmelse med foregaaende Paragraf
skete Forkyndelse, henholdsvis t i l Fogden eller
Sognefogden, skulle disse efter Fristens Udleb
uden fornøden Henstand iværksætte Udpantnin-
gen. Forsaavidt der med Hensyn t i l visse
Fordringer i Lovgivningen er tildelt Fogden en
videregaaende Virksomhed i Henseende t i l For»
retningens Kundgjerelse og Foretagelse og det
Udlagtes Realisation m. m. samt foreskrevet
bestemte Frister, inden hvilke det Fornsdne i
disse Henseender skal være foranstaltet, forbli-
ver det ved de herom givne Bestemmelser, og«
saa med Hensyn t i l det »for Forsømmelser i
saa Henseende fastfatte Ansvar.

§ 5 6 1 ,
I Sager, som angaa Inddrivelse af Under-

holdningsbidrag, skal det ikte være fornøden!

23
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t i l Fogden at indgive særlig skriftlig Begæ-
ring om Udpantning, og Fogdens Kjendelse
om denne kan paategnes Overovrighedens Re-
solution, hvorved Bidraget er fastsat eller et
om sammes Stonelse indgaaet Forlig er stad-
fæstet. Naar saadan Resolution eengang er
forkyndt for den eller de.Vedkommende, kan
Forkyndelsen af Fogdens Udpantningskjendelse
for de enkelte forfaldne Bidrag derhos gyldig
ske paa Landet ved Sognefogden og i Kjob-
stæderne ved en Politibetjent eller en enkelt
Stævningsmand. Det paahviler fremdeles
Fogden, naar Begjæring om Inddrivelse af
stige Bidrag er fremsat og funden begrundet,
selvstændig at besvige det Fornodne t i l denne
Inddrivelse, derunder indbefattet Realisation
af de udlagte Gjenstande og Auktionsbelobets
Indfordring.

§ 562.
Udpantningen skal foruden Hovedfordringen

omfatte alle af Forretningen samt Godsets
Bevarelse cg Realisation flydende Omkostnin-
ger, og Gebyrerene kunne ikke fordres forud«
betalte. Udkommer der ikte ved Realisationen
et t i l at dække Fordringen og Omkostninger
tilstrækkeligt Belsb, fortsættes Udpantningen,
uden at der i saa Fald gives Varsel efter
§ 559. Udpantning foregaar iøvrigt efter de i
foregaaende Hovedafdeling om Udlæg givne
Regler, dog at Rekvirentens Mode under For«
retningen ikke er nsdvendigt. Er Fordringen,
hvorfor Udpantning foretages, en anden Melse
end Penge, skal henholdsvis Fogden eller
Sognefogden, efter saavidt muligt at have hort
Skyldnerens Erklæring herover, efter sit Skjon
med Vidnerens Vistand, men uden at være
bunden ved deres Anskuelse, ansætte Idelsen
ti l et Pengevederlag.

De Udpantninger, som foretages af Sogne«
fogden, ske i Overværelse af to af ham t i l -
kaldte Vidner, som ere pligtige at følge ham;
er Udpantningen saa almindelig, at ingen
Vidner kunne haves i den By, hvori den fore-
gaar, udmelder h«n dertil to Mænd af den
nærmeste By. Han indforer Forretningen i
en ham af Fogden leveret og af denne avtori-
seret Protokol, hvis Anskaffelse bekostes af ved-
kommende Politikasse.

Moder Rekvirenten ikke under Forretningen,
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skal henholdsvis Fogden eller Sognefogden Være
pligtig t i l at modtage det Fordrede eller Af-
drag herpaa, naar saadcmt tilbydes under For-
retningen, med samme Virkning, som om Be-
talingen var sket t i l Rekvirenten, ligesom det
i saa Fald paahviler den, der foretager Ud-
pantningen, at bestemme, om det Udlagte skal
forblive hos Skyldneren, og ellers drage Om-
sorg for, at det paa passende Maade bevares.

§ 563.
Foretages Udpantningsforretningen af Fog«

den, kunne Indsigelser fremsættes under For-
retningen.

Under den for Fogden foregaaende For-
handling om rejste Indsigelser kan ordentligvis
kun Rekvirenten faae Udslettelse for at begrunde
sin Paaftand. Er Rekvirenten ikke medt eller
kan han ikke strax skaffes tilstede, og Fogden
ikke finder, at en fremsat Indsigelse strax kan
forkastes eller tages t i l Folge, udsættes For-
retningen, og Parterne underrettes om, naar
Forretningen paany foretages, hvorefter den
videre Forhandling mellem Parterne sker i
Overensstemmelse nied de i foregaaende Hoved-
afdeling Kapitel I I I indeholdte Regler.

Ved Paakjendelsen af rejste Indsigelser er
Fogden ikke bunden ved den i Overensstem-
melse med § 558 givne Kjendelse om Forret-
ningens Fremme. Kjeudelscr, hvorved en frem-
sat Indsigelse tages t i l Fosge, kunne henholds-
vis paaankes eller angribes ved Besværing i
Overensstemmelse med Reglerne i fmegaaende
Hovedafdeling (jfr. navnlig § 549 ff.).

§ 564.
Foretages Udpantningsforretningen af Sogne«

fogden, kunne Indsigelser fremsættes dels under
Forretningen, dels i Lobet af 14 Dage ester
Forretningens Afholdelse.

Fremsættes Indsigelsen under Forretningen,
skal Sognefogden antegne Indsigelsen i Proto-
kollen, men iøvrigt fremme Forretningen samt
derefter tilstille Fogden en Udskrift af Proto-
kollen. Indsigelser, som fremsættes efter For-
retningen, rettes t i l Fogden. Efter Forwbet
af 14 Dage fra Forretningens Afholdelse
træffer Fogden Afgjørelse om fremsatte I nd -
sigelser; sindes det forrwdent, kan han forinden
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give Parterne Lejlighed i i l ved Mode for føged-

retten at ytre sig om Indsigelserne, Finder

Fogden en fremsat Indsigelse grundet, berigtiger

han selv eller ved Sognefogden Fejlen eller

ophæver ved Kjendelse den stedfundne Forret«

ning i det Hele cllcr for en Del. Forkastes

Indsigelsen, stadfæster Fogden Forretningen som

endelig. Om Afgjørelsen meddeles Parterne

Underretning. Afgjørelser, hvorved en fremsat

Indsigelse tages ti l Fslge, kunne henholdsvis

vaaankes eller angribes ved Besværing i Over-

ensstemmelse med Reglerne i foregaaende Hoved-

afdeling ljfr, navnlig § 549 ss.),

§ 565.

Rekvirenten maa ikke skride t i l Realisation

af det Udpantede førend efter Forlobet af 4

Uger cftcr Udpantningen eller, forsaavidt

Indsigelse efter § 564 cr fremsat, dens

Stadfæstelse, medmindre de udpantcde Gjen-

stande sjensynlig ere udsatte for Fordærvelse

eller væsentlig Værdiforringelse ved at henligge

saalænge (jfr. dog §§566 og 567). Realisa-

tionen foregaar isvrigt, naar enten Udpant-

ningens Gjenstand er fast Ejendom eller Ud-

pantningen har omfattet Losore t i l Værdi af

mindst 100 Kroner, i Overensstemmelse med

de almindelige Regler om Tvangsauktion i

foregaamde Hovedafdelings Kapitel I V ; i mod-

sat Fald bortsælges det Udpantede mod kon-

tant Betaling ved offentlig Auktion, som af-

holdes paa Landet af Sognefogden og i Køb-

stæderne af Politiet, efter at der mindst 3

Dage forud har fundet een Bekjendtgjørelsc

Sted henholdsvis ved Kirkestævne eller ved

Indrykkelse i det Blad, i hvilket Bekjendt-

gjørelser fra Politiet pleje at offentliggøres.

§ 566.

Den, fom finder sig forurettet ved en

Udpantning, kan, hvad enten Indsigelse har

været fremsat under Forretningen eller ikke, gjøre

sin Anke gjældende henholdsvis ved Paaanke

eller Besværing i Overensstemmelse med de i

foregaaende Hovedafdeling indeholdte Regler

om Retsmidler imod de til Dommes Fuldbyr-

delse sigtende føgedforretninger, Ligeledes bliver

der at forholde efter de der givne Regler med

Hensyn ti l det Cporgsmaal, om Forauk-
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tioneringen skal udsættes, naar der er gjort

Retsmidler gjældende imod Udpantningsfor-

retningen. Fristen for Retsmidlernes Anven«

delse regnes fra Forretningens Dato eller,

forsaavidt Indsigelse er fremsat i Henhold t i l

§ 564, dens Stadfæstelse; Oprejsning kan

ikke gives efter 6 Maaneder fra det nævnte

Tidspunkt.

§ 567.

Har den, hvem Udpantning er ovcrgaaet,

andre Indsigelser at gjøre gældende mod denne

end saadannc, som gaa ud paa, at Fordringen

ikke ifølge Lovgivningen kan inddrives ved

Udpantning, eller at der ved dennes Foretagelse

ikke er brugt den rette Fremgangsmaade, kan

han, forsaavidt han ikke vil gjøre Ansvar mod

Fogdm gjældende, og han ikke allerede har

anvendt Retsmidler imod Forretningen efter

§ 566, indbringe Spørgsmaalet om disse

Indsigelsers Gyldighed t i l Prøvelse i første

Instants.
Dette Søgsmaa!, som iøvrigt bliver at

behandle efter de almindelige Regler baade i

Henseende ti l Forligsmcrgling og Procedure,

kan uden Hensyn t i l Rekvirentens Væmething

anlægges i den Retskreds, hvor Udpantningen

er gjort, men det maa i det Seneste an-

lægges inden 8 Uger fra Forretningens Dato

eller, forsaavidt Indsigelse er fremsat i Hen-

hold ti l § 564, dens Stadfæstelse.

Naar Klagestriftet forkyndes for Rekviren-

ten af Udpantningsforretningen inden Udløbet

af de i § 565 ommeldte 4 Uger, kan Re-

kvisitus mod at stille Sikkerhed standse Rekvi-

rentens Ret t i l at bortfælge det Udpantede,

saalænge indtil det t i l Prøvelse af Udpantnings-

forretningen anlagte Søgsmaal er afgjort,

ved endelig Dom; Paastanden kan i saa Fald

rettes paa Udpantningsforretningens Ophævelse.

Er Rekvirentens Ret t i l at stride t i l Realisa-

tion ikke paa den anførte Maade standset, kan

Paastanden rettes paa Udpantningsforretningens

Ophævelse, forsaavidt det Udpantede ikke allerede

maatte være bortsolgt, men i modsat Fald kun

paa Skadesløsholdelse.

s 568.

Ligesom Rekvirenten, derunder indbefattet

Staten, Kommuner eller andre i § 556 ncrvnte
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Myndigheder eller juridiske Personer, naar

Udpantningen under et i Medfor af § 566

eller § 567 anlagt Søgsmaal findes ulovlig,

foretagen, i Overensstemmelse med de hidtil

gjældende Regler har at erstatte Skyldneren al

af Forretningen flydende Skade, saaledes vil

han ogsaa have at godtgjøre Skyldneren Sa-

gens Omkostninger i alle Instantser, saafrcmt

Fordringen ikke skyldtes eller ikke var forfalden,

da Udpantningen foregik, og det derhos ikke er

Skyldneren, der har fremkaldt eller bestyrket

den urigtige Opfattelse af Retsforholdet, som

Rekvirenten har gjort gjceldende.

I I .

Om Indsættelses- og Udsættelses-
forretninger.

§ 569.

Det skal fremdeles i samme Tilfælde som

hidtil staa vedkommende Berettigede aabent at

fordre Fogdens Hjælp t i l at indsætte sig i eller

udsætte Nndrc af Besiddelsen af fast Ejendom

eller efter Omstændighederne af rerligt Gods,

uden at sædvanligt Gxekutionsgrundlag er

tilstede. Ogsaa skal Fogdens Hjælp fremdeles

ligesom hidtil kunne fordres t i l at gjsre For-

ældre- eller Værgemyndighed gjældende med

Hensyn t i l Umyndige, uden at sædvanligt

Exekutionsgrundlag er tilstede.

§ 570.

Foruden at det i de i foregaaende

Paragraf omhandlede Tilfælde selvfølgelig staar

Rekvisitus frit for at fremfore sine Indsigelser

imod Forretningens Fremme for Fogden t i l

Paakjendelse i Overensstemmelse med de al-

mindelige Regler i foregaaende Hovedafdelings

Kapitel I I I , skal del, naar Rekvisitus har andre

Indsigelser imod Forretningen at gjøre gjæl-

dende end saadanne, som gaa ud paa, at den

ikke lovligen kunde finde Sted uden sædvanligt

Exekutionsgrundlag, eller at der ved dens

Foretagelse ikke er brugt den rette Fremgangs-

maade, være barn tilladt, forsaavidt han ikke

vil gjøre Ansvar imod Fogden gjældende og
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han ikke allerede har anvendt Retsmidler, at an-
lægge Negressøgsmaal i fsrste Instants imod Re-
kvirenten. Under dette Søgsmaal, som maa an-
lægges inden 8 Uger, kan der da efter Omstæn-
dighederne faavel tilkjendes ham Erstatning i
Anledning af den formentlig ulovlige Forret-
ning som ogsaa gives Dom foi, at Forret-
ningen bsr vcrre ophævet.

§ 5 7 1 ,
Imod Fogdens Afgjørelser under de i

§ 569 omhandlede Forretninger kan der be-
nyttes henholdsvis Paaanke eller Besværing
ifølge de almindelige Regler om Retsmidler
imod de t i l Dommes Fuldbyrdelse sigtende
føgedforretninger (jfr. navnlig §,549 ff.).

Vttende Hfsnit.

Om de foielebige Retsmidler.

Kapitel I.

Aneft.

§ 572.
Arrest paa Gods kan sinde Sted ti l Sik-

kerhed for ethvert forfaldent Krav, der lyder
paa Penge eller Penges Vcrrd eller hvis Til«
sidefættelfe kan medføre en Erstatning i Penge,
saalænge Kravet ikke er exigibelt, men iøvrigt
uden Hensyn t i l , om Retssag i Anledning af
det er anlagt eller ikke.

T i l Sikkerhed for Fyldestgørelse af ikke
forfaldne Krav kan Arrest paa Gods lun an-
vendes, naar der er særlig Grund t i l at be-
frygte, at Skyldneren ellers ved at bortflytte
eller førstikke sit Gods eller paa anden Maade
vilde umuliggjeie eller dog vcrfentlig vanjkelig-
gjøre Adgangen ti l i sin Tid at opnaa Dom
og gjoie Exekution.

§ 573.
Arrest paa Person som Sikkerhedsmiddel

for Fordringer af den i § 572 ommeldte
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Beskaffenhed kan ikkun anvendes for forfaldne
Krav paa Indlændinge, der staa i Begreb med
at forlade Landet for bestandigt eller paa ube-
stemt Tid, samt paa Udlændinge i Anledning'
af Fordringer, for hvilke de uden Hensyn t i l
Arrestværnethingsbestemmelserne ifølge denne
Lovs almindelige Regler vilde kunne Sagsøges
ved danske Retter.

§ 574.
Arrest paa Gods kan ikke foretages i Ting,

hvori der ikke vilde kunne gjøres Exekution for
den paagjcrldende Fordring.

§ 575.
Arrest kan afværges og foretagen Arrest

faaes ophævet, naar Skyldneren stiller fornøden
Sikkerhed for den Fordring med Renter og
Omkostninger, i Anledning af hvilken Arrest
søges.

Om den tilbudne Sikkerhed ifølge Stor-
relse og Beskaffenhed er fyldestgjørende, bedom-
mes af Retten efter et frit Skjon.

s 576.
Arrest paa Gods medfører, at Skyldneren

fra det Djeblik, Arrestdekretet er afsagt, bliver
uberettiget t i l at forflytte eller ved Retshandler
raade over de arresterede Genstande, derunder
oppebære arresterede Fordringer.

For at denne Arrestens Retsvirkning skal
kunne gjøres gjældende overfor en godtroende
Trediemand, saaledes at de foretagne Reis-
handler tabe Gyldighed, er det nødvendigt, at
Thinglæsning af Arrestdekretet har fundet Sted
ved Skyldnerens personlige Værnething eller,
hvis Arresten er gjort i fast Ejendom, ved
dennes Værnething. Er Arrest foretaget i
Gjældsbrev, udførdres derhos, at der paa dette
er gjort en Paategning herom, og naar Ar«
rest er gjort i Fordringer, der ikke grundes
paa Gjældsbrev, maa der gives Skyldneren efter
Fordringen Underretning om Arresten, hvilket
ligeledes bliver at iagttage overfor Skyldneren
efter et Gjældsbrev for Rentebetalingers Ved-
kommende.

z 577.
Arrestrekvirenten er i Reglen ikke berettiget

t i l at lade de arresterede Gjenstande tage fra
Skyldneren. Dog kan Fogden ved Arrest paa
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rorligt Gods, naar de arresterede Gjenstandes

Bestaffenhed eller Skyldnerens Person og For-

hold opfordre dertil, bestemme, at de arresterede

Gjenstande skulle tages under Bevogtning af

ham selv eller af Nogen, der hertil af ham

beskikkes.

§ 578.

Arrest paa Person ster ved Hensættelse i

Gjældsfængsel ved Fogdens Foranstaltning.

Dog har Fogden herved at paase, at Skyld«

neren ikke lider paa sin Helbred ved Henførel-

sen t i l eller Opholdet i Gjældsfængslet; i

modsat Fald kan Gjældsfængsel enten slet ikke

anvendes eller kun med saadanne Lempelser, som

Fogden fkjonner fornødne.

I Gjældsfængsiet maa der ikke paalægges

Skyldneren anden Indskrænkning i Henseende

til hans Levevis, end Fængslets Orden med

Nødvendighed kræver.

s 579.

Gjældsfængsel kan ikke anvendes, med-

nundr? en ti l Fordringens Stsrrelse svarende

Sikkerhed ikke kan faaes ved Arrest paa Gods.

§ 580.

Arrest paa Person kan ikke anvendes for

Fordringer, der ere mindre end 100 Kr.

For Fordringer, der ere mindre end 200

Kr., maa Fængflingens Varighed ikke overstige

4 Uger, for Fordringer, der ere mindre end

400 Kr,, 8 Uger, for Fordringer, der ere

mindre end 1000 Kr., 12 Uger, for Fordrin-

ger, der ere mindre end 2000 Kr., 16 Uger,

for Fordringer, der ere mindre end 4000

Kr,, 20 Uger, for storre Fordringer 24 Uger,

hvilket er den længste Tid, Nogen kan holdes

i Gjældsfængfel.

§ 5 8 1 .

Selv om de i foregaaende Paragraf an-

givne Tider ikke ere forlobne, ophører Skyld-

nerens Fængsling i alle Tilfælde:

2) saasnart Grekution kan gjøres for den For«

dring, t i l Sikkerhed for hvilken Arresten

er foretaget, enten ifølge en under Arrest-

forfslgningsfagen eller paa anden Maade

erhvervet Dom eller ifølge et offentligt

Forlig.

21
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d) saasnart den arresterede Skyldners Bo her

i Landet er taget under Konkmsbehandling.

o) saafnart den arresterede Skyldner oplyser,.

at han Intet ejer, hverken her i Landet eller

andetsteds, hvori Eiekution kunde gjøres

for Fordringen.

§ 582.

Den Arresteredes Hensættelse i Gjælds-

fcrngfel sker paa Rekvirentens Regning. De

herved foranledigede Udgifter kunne ikke fordres

godtgjorte af Skyldneren.

§ 583.

De Udgifter, hvis Udredelse vaahviler Re-

kvirenten ved Gjældsfængsels Anvendelse, ere

dels Underholdningspenge t i l Skyldneren, dels

Varetægtspenge ti l Arrestforvareren.

Underholdningspengene fastsættes t i l 8 Kr.

om Ugen i Tiden fra 1ste Maj t i l 1ste No-

vember og 10 Kr. om Ugen i Tiden fra 1ste

November t i l 1ste Maj, Varetægtspengene

fastsættes ttl 2 Kr. om Ugen t i l alle Tider

paa Aaret.

Andre i Anledning af Gjældsfængslets

Anvendelse fornødne Udgifter, saasom t i l Lokale,

t i l dettes Renholdelse, t i l fornødne ^engklæder

og Boskab m. m. udredes af det Offentlige.

Skyldneren har selv at bekoste Lys og Varme.

§ 584.

De i foregaaende Paragraf omhandlede

Underholdnings- og Varetægtspenge har Re-

kvirenten at erlægge henholdsvis t i l Skyldneren

og t i l Arrestforvareren forud for mindst en

Uge ad Gangen, første Gang inden eller ved

Skyldnerens Indsættelse i Gjceldsfængstet og

senere inden det hertil svarende Klokkestet hver

Ugedag derefter.

Undlader Rekvirenten at betale paa foran-

forte Maade, er Skyldneren berettiget t i l strax

at loslades, og han kan ikke mere fængiles for

den Fordring.

§ 585.

Arrestforretninger udføres af Fogden. Ved

deres Foretagelse benyttes Vidner paa den

Maade, som i § 437 er foreskrevet.

Den i § 437, sidste Stykke, givne For-

skrift er ogsaa anvendelig vaa Airestforietninger.
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§ 586.

Hvilken føged der er pligtig eller be-

rettiget t i l at foretage Arrestforretninger, af-

gjsres efter de i § 438 givne Regler.

§ 587.

Den, der begjærer Arrest paa Nogens

Gods eller Person, har at indgive skriftligt For-

langende herom t i l vedkommende føged, led-

saget af de Dokumenter og øvrige Oplysninger,

som ere for Haanden.

I Reglen har Fogden som Betingelse for

Forretningens Foretagelse at afkræve Rekviren-

ten en Sikkerhedsstillelse, reel eller personlig, med

Hensyn t i l det Erstatningsbelob, som vilde t i l -

komme den Arresterede i Tilfælde af Arrestens

Ulovlighed; kun hvor de foreliggende Oplys-

ninger stjonnes at indeholde et fuldstændigt

Bevis for paagjæloende Fordrings Rigtighed,

kan Sikkerheds Afkrævclse undlades. Dog bor

der ikke engang mod Sikkerhedsstillelse ind«

remmes Arrest, naar det enten ifølge det, der

af Rekvirenten forelægges for Fogden eller det,

som af Skyldneren oplyses, fkjonnes, at For-

dringen er ugrundet. Alle Spørgsmaal om

Sikkerhedsstillelsl'ns Art og Storrelse afgjøres

af Fogden efter frit Skjon.

Soges Arrest for en af de i § 38 l om«

meldte Fordringer, kan der ikke afkræves Arrest-

rekvirenten Sikkerhedsstillelse, medmindre der fra

Skyldnerens Side fremkommer saadannc Ind-

sigelser, som kunne fremsættes under den i An«

ledning af Fordringen anlagte Sag, jfr. sjette

Afsnit Kap, I I .

§ 588.

Arrestforretningen begynder i Reglen paa

Skyldnerens Bopæl eller i Mangel af en saa-

dan paa hans sædvanlige Opholdssted, men kan

efter Omstændighederne, navnlig naar der er

Fare ved Opsættelse, eller naar Skyldneren ikke

har Bopæl i Riget, eller staar i Begreb med

at forlade dette, begynde paa det Sted, hvor

Personen eller den Ting, der er Gjenstand fo

den, forefindes.

§ 589.

Med Hensyn t i l Parternes Mode under

Forretningen m. m. gjælde de i § 475 givne

Regler.



188

§ 590.

Arrestforretningen begynder med, at Fogden

opfordrer Paagjcrldende t i l ved Sikkerhedsstillelse,

eller Betaling at tilfredsstille Rekvirenten, hvor-

paa han, naar dette ikke strax sier, skrider t i l

Arrestens Ndforelse.

§ 5 9 1 .

Arresten kan kun udstrækkes t i l saameget

af Skyldnerens Gods, som efter Fradag af

det, hvorpaa Trcdiemand maatte have Krav, i

Henhold ti l den under Forretningen foretagne

Vurdering bchoves t i l at sikre Rekvirentens

Fordring i Forbindelse med de sandsynlige

Udgifter ved Arresten og dens Forfslgning.

§ 592.

Med Hensyn t i l Valget af de Gjenstandc,

hvori Arrcsten gjøres, forholdes dcr efter de i

§§ 464 og 465 givne Forskrifter, ligesom der

iovngt ved Arrestforretningers Foretagelse, med

de af Forholdets Natur følgende Lempelser ,gaaes

frem efter de om Ezekutionsfonctninger i

§§ 477—485 givne Nerier,

§ 593.

I Fogcdprotokollen optegnes »ojagtigt alle

de enkelte Gjenstande, hvori Arrest gjøres, og

ved hver enkelt Gjenftand tilfcjes dens Værdi

efter den stedfundne Ansættelse.

Fogden erklærer derefter ti l Protokollen de

optcgnedc Gjenstaude for belagte med Arrest t i l

Arrestrekvirentens Sikkerhed. Det betydes

Skyldneren, at han fra nu af ikke uden at

udsætte sig for Strafansvar efter Straffelovens

§ 253 kan raade over dem paa en Maade,

som kommer i Str id med Arrestrekvirentens Ret.

Er Skyldneren ikke tilstede, gives der den eller

dem, som i Henhold t i l § 475 tilkaldes paa

hans Vegne, Paalæg om at give ham en saa-

dan Betydning. Efter Omstændighederne kan

et lignende Paalæg gives den Trediemand, i

hvis Besiddelse det Arresterede er.

Er Arrest paa Person paalagt, tilkjendc-

gives det af Fogden Skyldneren, hvis han er

tilstede, at han er belagt med Gjældefængsel.

hvorefter Fogden beordrer ham strax henbragt

t i l Gjcrldsfængstet. I modsat Tilfælde er det

Rekvirenteils egen Sag at drage Omsorg for
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Mforelsen af Arrestkjendclsen ved Skyldnerens

Indsættelse i Gjældsfængsel; dog kan han

hertil fordre det exekutive Politis Bistand.

Saasnart Indsættelsen i Gjældsfcrugflet er

flet, har Rekvirenten ojeblikkelig at meddele

Fogden Underretning herom; denne gjør efter

at have hsrt Arrestforvarerens Forklaring for-

neden Bemærkning i føgedprotokollen om Ti°

den og Klokkeflettet for Indsættelsen.

s 594.

Hvis der ikke allerede er anlagt Retssag

i Anledning af den Fordring, for hvilken Arrest

er gjort, skal Rekvirenten inden en Uge efter

Arresten anlægge saadan Sag, under hvilken

han tillige skal nedlægge særskilt Paastand

paa, at Arresten ved Dom maa blive stad-

fæstet. Retten kan bestemme, at Spørgsmaal

vedrormde Arrestens Stadfæstelse forhandles

særskilt, jfr. § 102.

Er Retssag i Anledning af paagjældende

Fordring svævende, bliver der at anlægge en

færskilt Arrestsag ved den samme Ret, ved

hvilken hin Sag behandles. Det er Retten

forbeholdt at bestemme, at Arrestsagen skal

sættes i Forbindelse med Hovedsagen, saavel-

som at den ene af disse Sager skal udsættes,

indtil den anden er paakjendt, jfr. §§ 102

og 103,

Er endelig Dom falden i første Instants

i Retssagen, hvorunder den Fordring indtales,

for hvilken Arresten gjøres, anlægges Arrest-

sagen ved den Ret, af hvilken hin Sag har

været paakjendt. Retten kan i Tilfælde af

Paaanke udsætte Arrestsagens Forhandling i

det Hele eller for en Del, jfr. § 103.

§ 595.

Kommer Skyldneren, cfterat Arresten

er gjort, undcr Konkurs, eller dor han og

offentligt Skifte uden GjældsVedgaaelse finder

Sted efter ham, bortfalder Arrestrekvirentens

Forpligtelse t i l at anlægge Retssag i Anled'

ning af Fordringen eller Arresten, ligesom han

kan hæve den i denne Anledning allerede an-

lagte Sag, medmindre der er nedlagt Erstat-

ningspaastand fra Skyldnerens Side, og Boet

vil fortsætte Sagen. Den af Rekvirenten i

Anledning af Arresten stillede Sikkerhed los-
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gives dog fsrst, naar 8 Uger ere gaaede efter

Arrestens Foretagelse eller, hvis Sag har

været anlagt og hæves, 8 Uger efter Ophæ-.

velsen, og der derhos ikke fra Boets Side er

rejst Sag om Erstatning. Er dette sket, maa

det endelige Udfald af Sagen afventes.

§ 596.

Ved Arrestsagen skal det afgjsres, om Ar-

resten er lovlig, forudsat Rigtigheden af den

Fordring, for hvilken den er gjort.

Som en Fslge heraf kunne Indsigelser

vedkommende Fordringens Rigtighed ikke frem-

fores under Arrestsagen, medmindre denne for-

handles i Forbindelse med Hovedsagen, hvor-

imod alle andre Indsigelser vedkommende Ar-

restens Lovlighed kunne fremsættes og paa-

kjendes under Arrestsagen, uden Hensyn til,

om de tilforn have været undergivne Fogdens

Afgjørelse.

§ 597.

Forsommer Arrestrekvirenten de ham ifølge

det Foregaaende paahvilende Forpligtelser t i l

inden den i § 594 ommeldte Frist at anlægge

Arrestsagen eller at anlægge Sag i Anledning

af Fordringen, eller afvises eller ophæves no-

gen af disse Sager, bortfalder Arresten, dog

uden at han af denne Grund er udelukket

fra igjen at gjsre Arrest for den samme

Fordring,

Naar den i Anledning af Fordringen

anlagte Sag hæves af den i § 386 2 det

Stykke angivne Grund, bortfalder Arresten

dog ikke, forsaavidt Rekvirenten inden en Uge

efter Sagens Ophævelse anlægger ny Sag i

Anledning af Fordringen.

§ 598.

Fogdens Nægtelse af Arrest er Gjenstand

for Besværing efter Reglerne i foregaaendc

Afsnits første Hovedafdeling.

§ 599.

Klager fra den Arresteredes Side, sigtende

t i l at bevirke Ophævelsen af den foretagne

Arrest som ulovligt gjort, kunne overfor Ar:est-

rekvirenten alene fremføres henholdsvis under
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gen anlagte Retssag.

§ 600.
V i l Nogen drage Fogden t i l personligt

Ansvar i Anledning af hans Embedsforhold
med Hensyn t i l Arrestens Foretagelse eller
Nægtelse, maa dette ske ved Paaanke.

§ 6 0 1 .
En paalagt Arrest kan i det Hele eller

for en Del ophæves ak Fogden, naar dette
ststtes paa Omstændigheder, som ere indtrufne
efter Arrestens Foretagelse.

Forinden Arresten ophæves, skal Fogden
give Arrestrekvirenten Lejlighed t i l at ytre sig,
medmindre Grunden t i l Ophævelsen er Ude«
blivelse med de anordnede Underholdnings- og
Varetægtspenge,

Imod Fogdens Kjendelse kan der, hvad
enten den gaar ud paa at ophæve Arresten
eller nægte dens Ophævelse, iværksættes Paa-
anke eller Besværing i Overensstemmelse med
Reglerne om Retsmidler imod de t i l Dom-
mes Fuldbyrdelse sigtende føgedforretninger,
jfr. navnlig § 549 ff.

Fogdens Ophævelsesdekret kan ikke hin-
dres fra at træde i Virksomhed ved Anven-
delse af Retsmidler.

§ 602 .
Befindes en Arrest i det Hele ulovlig

enten fordi den Fordring, for hvilken den er
iværksat, ikke ved endelig Dom befindes grun-
det hverken i det Hele eller for en Del, eller
fordi Arresten selv, afset fra Fordringens Rig-
tighed, lider af Mangler, fom medføre dens
Ugyldighed og som kunde have været undgaaede
af Arrestrekvirenten ved fornøden Agtpaagi-
»enheds Anvendelse, er Arrestrekvirenten pligtig
at yde den Arresterede Erstatning for ham
ved Arresten foraarsaget Tab, Kreditsvilde og
Tort. Befindes Arresten ulovlig for en Del,
er Arreftrekvirenten pligtig at erstatte den Ar»
resterede det særlige Tab og den særlige Kredit«
spilde, som maatte være en Fslge af, at der er
bleven givet Arresten en for stor Udstrækning.

Bortfalder eller ophæves en gjort Arrest
paa Grund af efterfølgende Omstændigheder,
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tillægges der den Arresterede Erstatning for

ham ved Arresten foraarsaget Tab, Kreditspilde

og Tort, naar det maa antages, at Arresten,

om den var bleven behørig forfulgt og holdt'

ved Magt, vilde have medfort saadant Ansvar.

§ 603.

Arresten kan ophæves faavel ved Dom-

men i Arrestsagen som ved Dommen i Hoved-

sagen, naar den enten i og for sig eller paa

Grund af det med Hensyn t i l Hovedsagen

antagne Resultat maa anfees for ulovlig gjort.

Arresten bortfalder ferst, naar Grekutions-

fristen for den Dom, hvorved den kjendes

ugyldig, er udlovet, nden at Paaanke er

iværksat.

§ 604.

Den Arresterede kan gjøre sit Krav paa

Erstatning i Anledning af Arresten gjældende

mod Arrestrekvirenten efter Omstændighederne

enten som Modkrav under Arrestsagen eller

som selvstændigt Ssgsmaal i første Instants,

hvilket sidste dog fsrst kan anlægges, naar

Arresten enten ved endelig Dom er kjendt

ugyldig, eller ved Fogdens Kjendelse (Z 601)

ophævet; saadant selvstændigt Ssgsmaal maa

i saa Fald anlægges inden 8 Uger.

§ 605.

Ophæves Arresten af overordnet Ret, for

hvilken Fogdens Nægtelse (§ 601) af at gjøre

det er indbragt, kan der ved samme Dom

tillægges den Arresterede den ham muligvis

tilkommende Erstatning hos Arrestrekvirenten.

Kapitel I I .

Forbud.

§ 606.

Ved Forbud, foretaget af Fogden, kan der

gives en eller flere bestemte private Personer

embedsmcrssigt Paalæg om at undlade Hand-

linger eller Foretagender, som stride imod

Forbudsrekmrentens Ret og som de Paagjæl-
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dende ifølge deraf, selv uden Forbudet, vilde

vcere uberettigede t i l at foretage.

Ved Forbud kan den Private hindres i

selv at udfyre eller lade udføre Noget saavel-

som i at lade foretage saadanne Embeds-

handlinger, som betinges af Begjæring fra

hans Side.

§ 607.

Forbud kan gjøres, uagtet det ikke for

Fogden oplyses, at de Handlinger, der skulde

forbydes, ere stridende med Forbudsrekvirentens

Ret, men denne maa i saa Fald stille Sik-

kerhed for den Skade og Ulempe, som ved

Forbndet kan foraarsages den Paagjældende.

Dog maa Forbud end ikke imod Sikker-

hedsstillelse iværksættes, naar det er klart, at

det er ulovligt.

§ 608.

Forbudsrekvirenten har i Reglen at op-

lyse, at den, mod hvem Forbudet rettes, ved

Gjerning eller Ord har givet Anledning t i l at

antage, at han vil foretage de Handlinger,

som skulle forbydes. Kan fornøden Oplysning

i saa Henseende ikke fremskaffes for Fogden,

kan det paalægges Forbudsrekvirenten at stille

Sikkerhed som Betingelse for at faae Forbud

iværksat.

§ 609.

I de i de tvende foregaaende Paragrafer

omhandlede Tilfælde bestemmer Fogden ifølge

frit Skjon over samtlige Omstændigheder

Sikkerhedens Art og Storrelse.

s 610,

Den, imod hvem Forbudet rettes, kan

ikke afværge det eller faae det ophævet ved

Sikkerhedsstillelse.

s 611 .

Den, der modvillig overtræder et ham

ved Fogden gjort Forbud, kan under en af

Forbudsrekvirenten anlagt Straffesag dommes

til Straf af Bøder eller Fængsel og i For-

bindelse hermed efter Omstændighederne ti l

Erstatning.

Naar Forbud ved Fogden er nedlagt

25
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har det erekutive Polit i paa Forbndsrekuiren-

tens Bcgjæring at yde Bistand t i l Forbudets

Opretholdelse ved at hindre Paagjældende i

at foretage Overtrædelseshandlinger, tilintet-

gjøre hvad der maatte være foretaget i Str id

med Forbudet og deslige.

Det er iøvrigt en Selvfølge, at offentlige

Myndigheder ere forpligtede t i l ikke at laane

deres Bistand t i l Foretagender, mod hvilke der

er gjort lovligt Forbud.

§ 612.

Enhver, der, vidende om et Forbud, yder

den, mod hvem Forbudet er rettet, Bistand

ti l de forbudne Foretagenders Udforelse, eller

deltager i Overtrædelse af Forbudet, bliver er°

statningspligtig overfor Forbudsrekvirenten.

§ 613.

Med Hensyn t i l FremgangZmaaden ved

Forbudsforretningen bliver med de Lempelser,

som følge af Forholdets Beskaffenhed, at for-

holde paa samme Maade, som om Arrest er

foreskrevet i det foregaaende Kapitel, nemlig

8§ 585, 586, 587, 588, 589 og 593.

§ 614.

De i foregaaende Kapitel §§ 594, 595,

596, 597, 598, 599, 600, 601 ,602 , 603,

og 604 givne Regler ere med de af Forhol-

dets Natur følgende Lempelser anvendelige paa

Forbud.

Istedetfor Arrestsag træder Forbudssag.

s 615.

Forbud imod en Fordrings Udbetaling,

et Skibs Afsejling eller overhovedet en Gjen-

stands Forflyttelse eller anden Raadighedsud-

ovelse over den er, naar Hensigten hermed er at

søge Sikkerhed for Fyldestgørelsen af Krav af

den i § 572 ommeldte Art, uden Hensyn t i l

hvorledes Forretningen benævnes, i Eet og Alt

at betragte som Arrest i den paagjældendo

Fordring eller Gjenstand. Som en Fslge

heraf blive de i forrige Kapitel om Arrest

givne Regler i alle Henseender at anvende paa

saadanne Forretninger.
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Wende Afsnit.

Om Skifte af Dodsbo og Faellesbo
m. v samt om Konkurs.

I.

Om Skifte af Dsdsbo og Fallesbo m. u.

§ 616.

Med Hensyn t i l Behandlingen af Dsds-

boer saavclsom af de øvrige i Loven af 30te

November 1874 om Skifte af Dodsbo og

FælleZbo m. m. ommeltte Boer har det sit

Forblivende ved den gjældende Ret med de

Forandringer, fom fslge af de i nedenstaaende

Paragrafer indeholdte Regler.

§ 617.

Skal der fra et Bo , hvori Arv og

Gjceld ikke er vedgaaet, afhændes Effekter

hvori Nogen har Pant, sker dette efter de

Regler, fom i saa Henseende gjældc for

Komursboer, jfr. § 633. Naar iøvrigt Af-

hændelse ved offentlig Auktion af et Bos

Effekter skal finde Sted, sker dette ved Skifte-

retten, som herved har at iagttage de Regler,

der gjalde, naar Embedsmænd paa Embeds-

vegne hare at bortsælge Statens elkr Pri-

vates Gods ved offentlig Auktion.

§ 618,

Naar en paa offentligt Skifte anmeldt

Fordring eller et der fremsat Krav med Hensyn

til de under Skiftebehandling værende Mioler

modsiges af Nogen iblandt Boets Vedkom-

mende og det ikke lykkes at tilvejebringe Forlig

ved Mægling af Skifteretten, afgjør denne,

om paagjceldende Paastand skal bestrides af

Boet, hvilket Sidste ogsaa kan besluttes af

Skifteretten, hvor den Paa Embedsvegne sin°

der at burde modsætte sig den, eller om

Boet ikke skal optræde fom Part, men over-

lade Vedkommende selv at udføre Tvisten,

§ 619.

Skal m Paastand eller Fordring be-

strides fra Boets Side, har Skifteretten

snarest muligt herom at underrette den,

der har fremsat Paastanden eller anmeldt
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Fordringen, samt tilkjendegive ham, at han maa

forfølge sit Krav ved sædvanlig Rettergang imod

Boet, Foretager Paagjceldende ikke inden 4

Uger herefter de fornødne Skridt i saa Hen-

seende, bliver Boet at opgjøre, som om Paa-

standen ikke var bleven fremsat eller Fordringen

ikke var bleven anmeldt.

Overlades det ti l den, sum modsiger

Fordringen eller Paastanden, selv at ndføre

Tvisten, har Skifteretten at tilkjendegive ham,

at han inden 4 Uger har at foretage de for-

nsdnc Tkridt ti l Retssags Anlæg imod den,

som har anmeldt Fordringen eller nedlagt

Paastanden, da der i modsat Fald ved Boets

Opgjørelse ikke vil blive taget Hensyn t i l hans

Indsigelse imod Fordringen eller Paasta>ioen.

Ville Parter, imellem hvilke en Tvist paa

Skiftet cr opstaact, overlade Spørgsmaalcts

Afgjørelse til Skifteretten, er denne, »aar

ingen Bevisførelse ved Vidner, Syn eller

Parternes egen Forklaring beheveS, pligtig at

afsige en Kjendelse, ved hvilken Epergsmaalct

da er afgjort paa samme Maadc som ved

Voldgift.

§ 620.

De i fcrcgaaende Paragraf omhandlede

Sager anlægges paa det Sted, hvor Boet

behandles, enten for Underretten eller for den

Landsret, mider hvilken vedkommende Skifte-

ret staar, forfaavidt Sagen ifølge dens Gjen-

stand henhører under Landsret.

Dog skal det, hvor en Fordring bestrides

af Boet, altid staa den, der nedlægger Paa«

standen eller anmelder Fordringen, frit for at

begjære Sagen paakjeudt "ved Underret uden

Hensyn til deus Gjenstano.

§ 6 2 1 .

Boet cr i de i § 619 første Stykke om-

handlede Tilfælde selv at anse som Modpart,

hvorfor Klarskriftet (§z 160 og 343) lyder

paa det og forkyndes for Skifteretten paa

Boets Vegne.

Det paahviler Skifteretten at sørge for,

at Boet under Retssagen repræsenteres paa

behølig Mande.

§ 622.

De i § 619 omhandlede Sager udføres
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lovligt efter de almindelige Regler, som gjalde

for Sagers Behandling henholdsvis ved Lands-

ret og Underret.

§ 623.

Imod de afsagte Domme kan der anven-

des de almindelige Retsmidler.

Den afsagte Dom kan derfor ikke, med-

mindre paagjældende Parter frafalde Rets-

midlers Anvendelse imod Dommen eller denne

ifølge sin Gjenstand ikke kan angribes ved

Retsmidler, lægges t i l Grund for Boets videre

Behandling, forend der er hengaact en Frist

af 4 Uger fra Afsigelsen, uden at der er gjort

Retsmidler gjældendc.

Skulde Dommen bliv? forandret eller

annulleret ifølge senere Anvendelse af Rets-

midler, tages behørigt Hensyn hertil ved Boets

videre Vehandling, og i fornøden! Fald ved

Omgjørelfc af det Foretagne, hvis Skiftet ikke

enonu er sluttet, men efter den Tid maa en-

hvcr Forandring føges iværksat ved Paaankc

af Repartitionen,

§ 624.

Kzendelfer elser Beslutninger af Skifteretten,

dcr forefalde under Borts Behandling, kunne, for-

saavidt der overhovedet er Adgang ti l at ind-

bringe dem ti l hsjere Rets Provelse (jfr. Z 626),

angribes ved Besværing t i l den Landsret, under

hvilken Skifteretten staar. Boets Behandling

bliver dog ikke desto mindre at fortsætte, men

Skifteretten har i faa Fald at drage Omsorg

for, at den Ankendes Ret ikke foregribes ved

Behandlingen, medens Besværingen staar paa.

Besværingen maa iværksættes inden 2

Uger, efterår paagjceldende Beslutning er tagen

eller Kjendelse afsagt.

Dog kan Landsrettens Formand efter et

af vedkommende Part indgivet skriftligt An-

dragende, hvormed de fornødne Oplysninger

maa fslge, undtagelsesvis tilstede Besværings

Iværksættelse indtil 6 Maaneder, efter at Be-

slutningen er tagen eller Kjendelsen afsagt, naar

ganske særegne Omstændigheder retfærdiggøre,

at Parten ilke i rette Tid har ivcerksat

Besværing,
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§ 625.

Den tilendebragte Skiftebehandling og i

Forbindelse hermed de under samme afsagte

Kjendelser og tagne Beslutninger, forsaavidt

som disse ikke have været gjort t i l Gjenstand

for Besværing, kunne vnaankes t i l den Landsret,

under hvilken Skifteretten ftaar.

Paaanken maa iværksættes inden 4 Uger,

efterår Skiftet i Henhold t i l Reglen i Lov af

30te November 1874 z 50 ansees som

sluttet.

Dog kan Oprejsning imod Undladelse af

at iværksætte Paaanke inden den forestrevne

Tid, iøvrigt i Overensstemmelse med Reglen i

§ 624 sidste Stykke, gires indtil 1 Aar efter

Skiftets Slutning.

s 626.

De i §§ 624 og 625 omhandlede

Retsmidler kunne ikke anvendes imod de Be-

stemmelser, der af Skifteretten træffes ifotge

Lov af 30te November 1874, z § 1 6 sidste

Stykke, 19 tredie Pnnktum, 23, 24 første

Punktum, 27 sidste Punktum, 3 0 sidste Punk-

tum, 32, 4 7første Punktum, 51 ferste Styrke

og 75 samt denne Lovs § 618.

§ 627.

Parterne kunne ikke gyldigen give Afkald

vaa deres Adgang ti l at anvende de i §§ 624

— 625 omhandlede Retsmidler, forend esterat

den Handling eller Nfgierelse af Skifteretten,

med Hensyn t i ! hvilken der er Spørgsmaal

om Retsmidlers Anvendelse, er sket.

K 628,

Paaanke iværksættes ved, at der tilstilles

Skifteretten Ankeskrift paa den i § 356 be-

stemte Maade, Besværing derved, at der ind-

gives Besræringsskrift t i l Skifteretten i Over-

ensstemmelse med § 321 .

Skifteretten har paa Boets Bekostning

at drage Omsorg for, at der i fornøden! Fald

tages ti l Gjenmæle.

§ 629.

Paaanken foregaar iøvrigt i Overens-

stemmelse med de om Paaanke fra Underretten

til Landsretten i fjerde Afsnit givne Regler.
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Som en Folge heraf finder der en fuld-

stændig ny Bevisforelse og SagZudvikling Sted

for Landsretten.

Den for Skifteretten stedfundne Procedure

er ikke bindende, og der er endog Intet t i l

Hinder for, at Tillæg t i l og Rettelser i de

tidligere Paastande fremsættes. Dog kunne

Parterne ikke tilbagekalde de af dem for Skifte-

retten afgivne protokollerede Erklæringer med

Hensyn t i l Sagens Sammenhæng.

§ 630.

Besværing foregaar med de Lempelser,

som følge af ovenstaaende Bestemmelser, efter

famme Regler som Besværing t i l Landsretten

over Underrettens Handlinger, jfr. § 360.

§ 6 3 1 .

Naar en i Henhold t i l § 625 iværksat

Paaanke har fundet sin Afgjørelse ved Lands-

retten, kan der i Reglen ikke ske yderligere

Paaanke t i l Hojesteret, Dog kan Hojesterets

Formand i Forbindelse med to af ham tiltagne

Medlemmer af Retten tillade, at Sagen und-

tagelsesvis indbringes for Hojesteret. Andra-

gende herom fremsættes og behandles paa den

i § 304 fastsatte Maade.

Om Paaanken t i l Hojesteret gjælde de

almindelige Regler i tredie Afsnit Kap. I.

Landsrettens Afgjørelse i Anledning af

Besværing er ikke Gjenstand for yderligere

Besværing til Højesteret.

II.

Om Konturs.

z 632.

Med Hensyn t i l Behandlingen af Kon°

kursboer har det sit Forblivende ved Reglerne

i Konkursloven ar 25de Marts 1872 med

de Forandringer, som følg? af de i neden«

staaende Paragrafer indeholdte Bestemmelser.

§ 633.

Realisation af Konkursboets pantsatte

Ejendele stel, forsaavidt ikke Andet vedtages,
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ved Tvangsauktion. Denne afholdes af Skifte-

retten under Iagttagelse de i 7de Afsnit Iste

Hovedafdeling Kapitel IV givne Regler, dog

med de Lempelser, som følge af Forholdets

Natur og Konkurslovens Forskrifter. Kurator

i Boet har at udføre, hvad der paaligger

Rekvirenten af Tvangsauktion. Den, der bc-

sorger Inkassatois Forretninger for Boet,

fungerer ogsaa som saadan, forsaavidt Tvangs-

auktionen angaar.

Naar et Konkursbos upantsatte Effekter

afhændes ved offentlig Auktion, bliver der med

denne at forholde efter Reglen i § 61? sidste

Punktum, forsaavidt ikke Andet i Medfør af

Konkurslovens Negler bestemmes af Boets

Vedkommende.

§ 634.

Naar en i Konkursboct anmeldt For-

dring modsiges eller den Fortrinsret, som er

tillagt samme paa den i Henhold ti l Konkurs-

lovens § 8? forfattede Oversigt, bestrides, og

det ikke lykkes at tilvejebringe Forlig imellem

de Paagjceldende (jfr. Konkurslovens § 88),

har Skifteretten at fremkalde en Beslutning

af Boets Vedkommende (jfr, Konkurslovens Zz

74 og 7 b), om og for hvilket Beløb Boet vil

anerkjende Fordringen, og hvilken Fortrinsret

det vil indrømme den. Herom underretter

Kurator snarest muligt den paagjældende For-

dringshaver samt tilkendegiver ham, at han,

hvis han ikke vil finde sig i at behandles paa

denne Maade, maa forfølge sit Krav ved sæd-

vanlig Rettergang imod Boet. Foretager Paa-

gjaldende ikke inden 4 Uger herefter de for-

nødne Skridt i saa Henseende, bliver Fordrin-

gen ved Boets videre Behandling og Opgjø-

relse kun at anerkjende forsaamot og med den

Fortrinsret, som Boet har indrømmet.

Enkelte Fordringshavere, som have Interesse

i at bestride en Fordring, uagtet Boet ikke vi!

modsige den eller den for samme paaftaaeoe

Fortrinsiet, have Adgang hertil, forsaavidt der

ikke af Boet er sluttet Overenskomst med Ved-

kommende om Tvistens Gjenstand, og Sagens

Forfølgning ikke udsletter Boet for Tab af

Rettigheder, De paagjældende Fordringshavere

have i saa Fald inden 4 Uger, efter at Boets

Beslutning er taget, at foretage de fornødne
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Skridt t i l Retssags Anlæg. I modsat Til«

fwlde bliver der ved Vocts Opgjørelfe ikke taget

Hensyn t i l deres Indsigelser, De ere pligtige

at lade Klageskriftet forkynde for Boets Ku-

rator.

Villc Parter, imellem hvilke en Tvist er

opstaaet, overlade Spørgsmaalets Afgjsrclse t i l

Skifteretten, er denne, naar ingen Bevisførelse

ved Vidner, Syn eller Parternes egen For-

klaring behøves, pligtig at afsige en Kjendelse,

ved hvilken Spørgsmaalet da er afgjort paa

samme Maade som ved Voldgift,

§ 635,

De i foregaaende Paragraf omhandlede Sa-

ger anlægges paa det Sted, hvor Boet behandles,

enten for Underretten eller for den Landsret,

under hvilken vedkommende Skifteret staar, foisaa-

vidt Sagen ifølge dens Gjenstand henhorer nndcr

Landsret.

Dog skal det altid staa den, hvis Fordring

eller nedlagte Paastand bestrides af Boet, frit

for at begjære Sagen paakjeudt red Underret

uden Hensyn t i l dens Gjenstand.

§ 636.

Boet er i de i § 6 3 4 første Stykke om-

handlede Tilfælde selv at anse som Modpart,

hvorfor Klageskriftet (§§ 160 og 343) lyder

paa det og forkyndes for Kurator paa Boets

Vegne.

Det paahviler Kurator at sørge for, at

Boet under Retssagen repræsenteres paa be-

horig Maade.

§ 637.

De i § 634 omhandlede Sager udføres

iøvrigt efter de almindelige Regler, som gjælde

for Sagers Behandling henholdsvis ved Lands-

ret og Underret.

§ 638.

Imod de afsagte Domme kan der anven-

des de almindelige Retsmidler,

Den afsagte Dom kan derfor ikke, med-

mindre paagjceldende Parter frafalde Retsmid-

lers Anvendelse mod Dommen eller denne ifølge

fin Gjenstand ikke kan angribes ved Retsmid-

ler, lægges t i l Grund for Boets videre Be-

handling, førend der er hengaaet en Frist af

26
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4 Uger fra Afsigelsen, uden at der er gjort

Retsmidler glældende.

Skulde Dommen blive forandret eller an-

nulleret ifølge en senere Anvendelse af Rets-

midler, tages behorigt Hensyn hertil ved Boets

videre Behandling og i fornødent Fald ved

Omgjørelse af det Foretagne, hvis Konkurs-

behandlingen ikke endnu er sluttet, men eftcr

den Tid maa enhver Forandring ssges iværk-

sat ved Paaanke af Udlodningen.

§ 639.

Imod Kjendelser eller Beslutninger af

Skifteretten, som forefalde under Boets Be-

handling, kan der udenfor de i Konkurslovens

s 137 angivne Tilfælde finde Besværing Sted

t i l den Landsret, under hvilken vedkommende

Skifteret staar. Ligeledes er den i Konkurs-

lovens § 48 2det Stykke omhandlede Beslut-

ning Gjenstand for Besværing t i l Landsretten.

Med Hensyn t i l Besværing imod den Beslut-

ning af Skifteretten, hvorved en antage« Ak-

kord forkastes, blive de i Koukurslovens § 138

fastsatte Begrænsninger at iagttage.

Den sluttede Konkursbehandling og i For-

bindelse hermed de under samme afsagtc Kjen-

delser og tagne Beslutninger, forsaovidt som

disse ikke have været gjort t i l Gjenstand for

Besværing, kunne paaankcs t i l den Landsret,

under hvilken Skifteretten staar. Anker over

den Beslutning af Skifteretten, hvorved Ak-

korden er stadfæstet, blive dog, forsaavidt de

kunne indbringes t i l hojere Rets Provelse ( j fr .

Konturskoveus § 139), at gjøre gjældende vct»

Besværing.

z 640,

Paaankefristen er 4 Uger,

Dog kan Landsrettens Formand efter et af

vedkommende Part indgivet striftligt Andragende,

hvormed de fornødne Oplysninger maa følge,und-

tagelsesvis tilstede Paaanke indtil 1 Aar efter

Konkuisbehandlingens Slutning, naar ganste

icrn'gnc Omstændigheder retfærdiggøre, at Par-

ten ikke i rette Tid har iværksat Paaanke.

§ 6 4 1 .

Besvcrringsfristen er 2 Uger.

Naar en Kjendelse eller Beslutning, der



203

forefalder under Konkursbehandlingen, er an-

grebet ved Besværing, bliver Boets Behandling

ikke desto mindre at fortsætte, men Skifteret-

ten har i saa Fald at drage Omsorg for, at

den Ankendes Ret ikke foregribes ved Behand-

lingen, medens Besværingen staar paa. Er

der iværksat Besværing imod den Beslutning,

hvorved Akkorden stadfæstes, maa Boet ikke

forinden Spørgsmaalets endelige Afgjørelse ud-

leveres t i l Skyldneren, med mindre der drages

Omsorg for at sikre den sinkende. Et Besvæ-

ringsskrift, der ikke paaberaabcr sig nogen af

de i Konkurslovens § 139 ommeldte Anke-

grunde, hindrer ikke Boets Udlevering tll Skyld-

neren.

Oprejsning imod Undladelse af at frem-

komme med Besværing inden den forestrevne

Tid kan gives efter Reglen i § 640 sidste

Stykke, dog ikke længere end i 6 Maaneder

§ 642.

Paaanke iværksættes ved, at der tilstilles

Kurator paa Boets Vegne Ankeskrift paa

den i § 356 bestemte Maade, Besværing der-

ved, at der indgives Bcsværingsfkrift t i l Skifte«

retten i Overensstemmelse med § 321 .

Det paahviler Kurator vaa Boets Be-

kostning at drage Omsorg for, at der i forno»

dent Fald tages ti l Gjenmælc.

§ 643.

Med Hensyn t i l Alt, hvad der efter Be-

stemmelserne i denne Afdeling skal iagttages

af eller overfor Boets Kurator, ticedcr i Boer,

hvor ingen Kurator er beskikket, Skifteretten

i dennes Sted (jfr. Konkurslovens § 80).

§ 644.

Isvrigt bliver der med Hensyn t i l Paa-

anke og Besværing i de ovenfor omhandlede

Tilfælde at forholde efter Neglerne i §§ 629

— 6 3 1 , ligesom ogsaa Bestemmelsen i § 627

finder Anvendelse paa Konkursbo«.
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Tiende Afsnit.

Lovens Tr«eden i Kraft. Overgangsbestemmelser.

§ 645.

Denne Lov træder i Kraft samtidig med

Loven om Domsmagtens Ordning m. v. i Over-

ensstemmelse med de i de følgende Paragrafer

nærmere givne Regler.

§ 646,

Fra den Dag, Loven træder i Kraft,

behandles borgerlige Domssager, i hvilke

Klageskrift derefter meddeles (jfr. s 100), i

Overensstemmelse med de Regler, som denne

Lov foreskriver. Derimod bliver Behandlingen

af de Domssager, i hvilke Stævning paa den

nævnte Tid allerede er forkyndt, at tilende-

bringe i Overensstemmelse med de hidtil gjæl-

dende Regler. Den, der meddeler Modparten

Klageskrift i Overensstemmelse med denne Lov,

antages derved at have lovlig frafaldet den

Stævning, som han i Henhold t i l de hidtil

gjældende Regler maatte have udtaget og ladet

forkynde, men endnu ikke irettelagt.

§ 647.

Esgsmaal efter Gjældsbreve, med Hen-

syn t i l hvilke den i Fidn. 25de Januar 1828

hjemlede hurtige Retsforfølgning gyldig er ved-

taget, blive, forsaavidt de ikke ifølge fore-

gaaende Paragraf skulle behandles efter de

hidtil gjældende Regler, at behandle efter de i

Lovens sjette Afsnit Kapitel I I . om Erekutiv-

proces givne Regler, som om disse vare paa«

beraabte i Gjætdsbrevet.

§ 648.

I alle Tilfælde, hvor Behandlingen af

en Sag cr foregaaet eller ifølge § 646 skal

foregaa efter de hidtil gjældende Regler, bliver

der ogsaa med Hensyn t i l Retsmidlernes An-

vendelse at forholde efter disse.

Dog skal Paaanken, foisaaridt ikke Paa-

ankefristen udløber tidligere i Medfor af den

hidtil gjældende Ret, iværksættes i det Seneste

inden 8 Uger at regne fra Dommens Afsigelse

eller, hvis Dommen er afsagt forinden Lovens

Træden i Kraft, fra dette Tidspunkt. Oprejs-

ning kan ikke bevilges, efter at der er hen
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gaaet Aar og Dag at regne henholdsvis fra
Dommens Afsigelse eller Lovens Trceden i
Kraft.

§ 649.
Paa Fuldbyrdelsen af Domme, som ere

afsagte inden Louens Trcrden i Kraft eller i
Sager, hvis Behandling i Medfor af § 646
er foregaaet efter den hidtil bestaaende Ret,
blive Reglerne i denne Lov at anvende med
de af Forholdets Natur flydende Lempelser.

§ 650.
Med Hensyn t i l forelobige Retsmidler,

som først bringes i Anvendelse efter Lovens
Træden i Kraft, blive dennes Regler i det
Hele at følge.

s 6 5 1 .
Gnbver, der forinden denne Lovs Trceden

i Kraft er belagt med Arrest paa Person,
bor sættes i Frihed, forsaavidt og saa-
snart han ifølge nærværende Lovs Bestemmel-
ser ikke vilde kunne holdes i Gjældsfængsel.
Ligeledes bliver den Forhojelfe af Underhold'
ningspenge, som fastsættes i § 583, efter Lo-
vens Træden i Kraft at anvende med Hensyn
t i l allerede arresterede Skyldnere, dog at over-
for disse den Virkning, som er forbundet med
Udeblivelse af de befalede Underholdningspenges
Betaling, ikke skal indtræde forend en Uge,
efter at vedkommende Arrestrekvirent ved Fog-
dens Foranstaltning er blevet underrettet om
Forhojelsen.

8 652.
Det v i ! ved særlig Lov være at bestemme,

i hvilken Udstrækning Reglerne i nærværende
Lov skulle gjøres anvendelige paa Færoerne.
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Efter en almindelig orienterende Forhandling

overdrog Kommissionen i Foraaret 1868, kort

efter at den var traadt sammen, medundertegnede

Nellemann at udarbejde et foreløbigt Udkast t i l

Hovedpartieme i en Civilproceslov, beregnet paa

en fu ldstændig Gjennemførelse af Mundtlig-

hedsprincipet eller rettere Umiddelbarhedsprin-

cipet, for at dette kunde tjene som Udgangs-

punkt for videre Forhandlinger. Et faadant

Udkast med Motiver blev derpaa af ham ud-

arbejdet og efter at have gjeuncmgaaet en første

Behandling blev det i 1869 trykt og tilstillet

et betydeligt 'Antal Mænd, der ifølge Gmbeds-

stilling eller af anden Grund kunde aniages

al interessere sig for Lagen, idet Kommis-

sionen ansaa det for onskeligt, at der allerede

paa dette Trin af Forhandlingerne blev givet

disse Mænd Adgang t i l at blive bekjendte med

Arbejdet og t i l at udtale sig derom, forsaavidt

de selv maatie fole Opfordring dertil. Efterat

der fom Fvlge af denne Foranstaltning fra

Forstjellige var fremkommet Betænkninger over

Arbejdet, bleve Kommissionens Medlemmer

opfmdrede ti l at stille Wndr.ngsforstag ti l

Udkastet, for at der paa dette Grundlag lunde

strides ti l anden Behandling. Mndrings-

smstag bleve derefter fra førstjellige Sider

fremsatte og prooede. Medens nogle af

Kommissionens Medlemmer vel vilde hævde

MundtlighedLprincipet, om end i sorstjel-

ligt Omfang, men der.mod flygtede for

at gjennemfore Umiddelbaihedspnncipet og

derfor stillede AKndringsforslag i denne Ret-

ning, viste det sig dog, at det langt over-

vejende Flertal af Kommissionens Medlemmer

var enigt med det forewlnge Udlast deri, at

det baade var det Principrette og, naar dog

en gennemgribende Reform skulde sinde Sted

i vor Procesmaade, tillige det Hensigts-

mcessigste at gjøre Skridtet helt ud; de af'

disse Medlemmer stillede Mndringsforstag gik

derfor kun ud paa at supplere det forelobige

Udkast og indfore førstjellige paa den praktiske

Udforelse af dets Grundtanke rettede For-

bedringer i det. I Vinteren 1 8 6 9 — 7 0 fandt

den udførlige anden Behandling Sted, og un-

der denne vedtog hele Kommissionen — med

Undtagelse af et enkelt Medlem W. Ussing,

der i det Folgende*) færlig har udviklet sit

Standpunkt — Udlastet i dets Hovedgrund,

sætninger, dog at dels Ordning af Retsmid-

lerne imod Landsretternes Domme og de i

umiddelbar Forbindelse hermed staaende Forhold

ikte er tiltraadt af Kommissionens Medlem G.

Brock, jfr.' den S . 2 0 ff. vedfojede Udtalelse af

dette Medlem. De senere Forhandlinger have der-

for kun drejet sig om dels at udføre For-

staget i den fulde Detajl og saaledes om-

danne det fra et forelsbigr Forslag t i l et fuld«

stændigt Lovudkast, egnet t i l at udgaa som

Lov, dels at forbedre og fuldkommengjøre det

i Enkelthederne.

Dengang da Kommissionen vedtog Hoved«

grundsætningerne for nærværende Lovforslag,

var den fu lds tænd ige Gjennemssrelse af

Mundtligheds- eller rettere Umiddelbarheds'

pilncipet en forholdsvis ny Tante paa

Evropas Kontinent. Medens Muudtligheds«

princip« i den sranst-chinste og i den hanno«

veranjke Proceslovglvning jaavelsom i mang»

foloige nyere Lovudkast vel i alt Vafenllgt

var gjennemfort med Hensyn t i l den egent-

lige Plædeiing, havde det derimod og har

endnu i de kontinentale Lande lun i ringe

Grad gjennenuiængt Bevisførelsen Den nu

næsten overalt ved Nævningeinstitutionm i

5°) Se den i Slutningen af Motiverne vedfejede Uo<
lalclse, ligeoueijor yuillen Kommissionen« ounge
Medlemmer henlillllle sig dels t i l lle imlviirmoe
Louuolasl ledsagende Molwcr, ocl« l i ! M^uneme l i l
Udlast til Luu om Domsmagtens Ordning m. m.



Straffeprocessen gjennemferte Grundsætning,

at al Bevisførelse skal foregaa umiddelbart for

dem, der skulle domme i Sagen, saaledes at

disse faavidt muligt selv høre Vidners og

Sagtyndiges Forklaringer saavelsom Parternes

egne Udtalelser angaamde Sammenhængen, er

itte bleven herskende i de kontinentale Proces-

love. Derimod er det betjendt, at den engelsk«

amerikanske almindelige Ret Iigesaavel i Cirnl-

som i Kriminalprocesfen lægger Hovedvægten

netop paa dette Punkt. Vidnernes og Parternes

Fortlaring og Krydsforhøret i det offentlige

Retsmøde umiddelbart for de Dømmendes

Djne og Bier uogjør der det gjennemgaaende

Træk i al Rettergang og betragtes som

Sandhedens og Rettens vigtigste Palladium.

Det er heller itte paa Kontinentet for»

bleoen upaaagtet, at en sand og virkelig

Gjennemsorelse as Umiddelbarhedsprincipet paa

Elvilprocessms Omraade maa kræve en Ord-

ning as Bevismaierien, som er analog med

den, der i Straffeprocessen anprifeS som

Sandhedens bedste Prøvesten. Fra Viden-

skabens Standpunkt er der vel neppe længere

nogen alvorlig Tvivl om, at ligesom Prin-

ciperne for den juridiske Vished i civile Sa-

ger ere de samme som i kriminelle, saaledes

bør ogsaa de processuelle Regler for Bevisets

Førelse i det Væsentlige have samme Hoved-

præg i begge. Naar disse simple og nær-

liggende Betragtninger, skjondt de, sejrende

over gamle Fordomme, nu have tilkæmpet

sig en temmelig almindelig Anerkendelse,

dog itle førend i de sioste Aar have er-

holdt nogen gjennemgribmde Virkning i de

nyeste legislative Bestræbelser ester at refor-

mere Civllprocessen, ligger dette ganske vift

itle i, at man er blind for det Principrigtige

og Konsekvente i dem, men kun i de prak-

tiske Vanskeligheder og Betænkeligheder i andre

Retninger, hvormed i>e eie forbundne. Thi

endog en overfladisk Betragtning vil vise On-

hver, ai en jaaoan fyldlgere Gjennemsorelse

as MuntUigi)e!.spnnclfel sører t i l et vldt-

gaaenoe Drud med den hele overleverede Pro-

«siyeon og derigennem t i l en 0yblg>>aeude

^moaliuel>e as cei hele System. Herved er

ttte saamegei tænkt paa den Ejendommelighed

ved den engelsk-amentanske Ret, at Nævninger

for den allerstørste Del domme i civile Sa-

ger ligesaavel som i kriminelle, en Indretning,

som i sig selv frembyder mange flere Betæn-

keligheder end Brugen af Nævninger i Straffe-

sager; thi Umiddelbarhedsprincipet kræver kun,

at de, der skulle domme om Beviset, person-

lig overvære Bevisførelsen, men det medfører

itle som nogen nødvendig Konsekvents, at

Nævninger og ikke retslærd« Dommere skulle

domme om Beviset. Men Hovedsagen er

viftnok den, at Umiddelbarhedsprincipets Gjen-

nemførelse med Hensyn t i l Beviset, selv hvor

Bedømmelsen af dette henlægges t i l de rets-

lærde Dommere, er uforenelig med det over-

alt paa Kontinentet herskende System af Rets-

midler, og navnlig med Appel i sammes nu-

værende Skikkelse. Naar der i Bevisspørgs-

maalet ikke maa dommes efter skrevne Akter,

men naar Dommen om Beviset i Reglen

skal hvile paa den umiddelbare, oprindelige

Erfaren af Vidners og efter Omstændighe-

derne Parters Udtalelser, og naar denne Dom

ifølge sit Væsen ansees for den sikrere og

paalioeligere i Modsætning t i l den, der byg-

ges paa den mere afledede Kilde, de skrevne

Beretninger om Vidners og Parters Udsagn,

saa fører dette naturligen ti l den Konsekvents

— som man i Nævningeprocessen rigtigen

akcepterer — nemlig, at egentlig Appel i Be-

visspørgsmaalet ordentligvis maa være ude-

lukket. Overfor tilvante Forestillinger og her-

skmde Anskuelser, som sætte Pris paa, at og°

saa Bevisspørgsmaalet kan underkastes en fuld«

ftændig Plovelse eller dog i al Fald en for-

nyet Overvejelse, maa det altsaa indrømmes,

at denne Garanti — hvis det er nogen —

i det Væsentlige opofres ved Mundiligheds-

systemets fuldstændige Gjennemførelse. Der-

til lommer, at adskillige praktiske Ulemper

knytte sig t i l det System, at de Dømmende

skulle se og hore Vidnerne og jævnlig ogsaa

Parterne, navnlig at disse Personer undertiden

maa foretage lange Rejser for at fremstilles

for Retten, hvorved baade Tidsspilde og Be-

svær for Vidner og Udgifter for Parter for-

aarsages. Men ti l disse Indvendinger maa

svares, at flere Prøvelser, af hvilke dog ingen

trænger ind t i l det egentlige Kjærnepunkt i

Sandyedsudførskningen, nemlig, at de Dom«



mende selv have Lejlighed t i l at se og hore, i

Virkeligheden ikke give saa megen Garanti

som een, der gjør dette. Og naar denne Sand-

hed anerkjendes i Krimmalprocessen, hvor dog

den hojeste Grad af Sikkerhed og Paalidelig-

hed i Beviset maa fordres, og naar i Over-

ensstemmelse hermed Appel opgives, uagtet Sa-

gen drejer sig om Liv, Wre og Velfærd, kan

dette ikke have nogen Betænkelighed i civile

Sager. Hvad angaar de ydre Ulemper, er

det vel sandt, at den Omstændighed, at Vid-

ner og Parter maa gjøre lange Rejser og

muligvis opholde sig i flere Dage paa frem-

mede Steder, frembyder storre Betænkelighed

i civile end i kriminelle Sager; thi dels af-

holder det Offentlige i disse Udgifterne herved,

idetmindste forsaavidt Domfældte ikke skal og

kan erstatte dem, dels kan et saadant Offer

af Tid bedre fordres af Vidnerne, naar Sa-

gen angaar saa alvorlige Interesser, som en '

Medboigers Wre, Frihed eller Liv, end naar

Striden kun drejer sig om et maaske ikke stort

Pengebelob. Men den Betragtning, at de

praktiske Ulemper i civile Sager frembyde

noget storre Betænkelighed, bor dog aabenbart

ikke naiurligen fore t i l , at man rent opgiver

det Principrigtige, ogsaa hvor Vidnernes Op-

holdssted er nærliggende eller disse frivilligt

give Mode eller af andre Grunde deres Frem-

stillelse for Retten ikke foranlediger nogen sær

Vanskeligbed. Det synes klart, at de nævnte

Vanskeligheder ikke naturlige« kunne have an-

den Virkning, end at der i Civilprocessen ind-

fores hensigtssvarende Undtagelser fra Principet

om Vidnernes personlige Mode for Hovedret-

ten, beregnede paa at befri dem herfor, hvm

uforholdsmæssig stor Vanskelighed og Udgift

vilde flyde af en streng Overholdelse af Grund-

sætningen, Ligesom det — hvor konsekvent

man end vil fastholde Umiddelbarhedsprincipet

— i adskillige Tilfælde bliver uundgaaelig

nødvendigt undtagelsesvis at lade sig neje med

en skriftlig Beretning om Vidnets eller Par-

tens andensteds afgivne Forklaring, f. Ex. i

Tilfælde af Sygdom eller Fare for Tab af

Beviset, saaledes kan man i civile Sager

strække disse Undtagelser noget videre, og navn-

lig under dem indbefatte ikke blot Tilfælde,

hvoi det personlige Mode for Hovedretten er

i streng Forstand umuligt, men ogsaa T i l -

fælde, hvor det vil være enten meget bekoste-

ligt og besværligt eller af forholdsvis ringe

Nytte med Hensyn t i l Sagens Oplysning.

Hvorledes man vil drage Grænsen i det En«

kelte, bliver naturligvis en Skjonssag; men

Hovedsagen er, at Umiddelbarhedsgrundsætningen

opretholdes som det Normale, og at der kun af-

viges fra den, hvor overvejende Grunde tale derfor.

Ved Ordningen af de indenfor Udkastets

Omraade faldende Materier har Kommissionen

troet det rigtigt at følge den Plan i det første

Afsnit at optage en Række almindelige Reg-

ler, som skulle gjælde for al Procedure over-

hovedet. Derved vindes, at de ledende Grund-

sætninger skarpt og tydeligt træde frem, og at

Gjentagelser undgaaes. En Opstilling af al-

mindelige Grundsætninger har derhos den store

Fordel, at de Huller i Enkelthedernes Anord-

ning, som Praris bagefter bringer for Dagen,

og som neppe selv med den storste Forsigtig«

hed og Forudseenhed kunne undgaaes, let ved

Videnskabens Hjælp kunne udfyldes i Henhold

t i l disse. For at anskueliggøre den fulgte

Plan behøves blot et Par Erempler. I Ud.

kastets fsrste Afsnit (dets almindelige Del) er

der saaledes optaget et Kapitel (Kap. IX.) om

processuelle Forkyndelser og Meddelelser, fordi

de Regler, der kunne gives herom, egne sig

ti l Anvendelse overalt, hvor der er Tale om

at forkynde eller meddele Modparten Noget,

medmindre Udkastets speciellere Forskrifter gjøre

Undtagelse herfra, altsaa baade ved Lands-

retterne og ved Underretterne, baade ved Ret-

terne i lavere og hojere Instantser. Frem«

deles ere de almindelige Grundregler angaaende

Dommerens Procesledning optagne i denne al°

mindelige Del (Zz 93 og 98 ff.), fordi de

skulle komme ti l Anvendelse ved alle Retter.

Hvorledes de i det Enkelte benyttes og muli-

gen lempes, vil Videnskaben og Retsanvendel-

sen udfinde ved at undersøge Proceslovens

Aand og Grundsætninger. Ligeledes er Hoved«

bestemmelsen om Dommerens Ret t i l at stille

Spørgsmaal optaget her (§§ 95 og 96), fordi

det er et gjennem alle Procesarterne gaaende

Princip, at en saadan Virksomhed i den ma-

terielle Rets og den hurtige og simple ProceZ-

gangs Interesse skal udoves af Retten, og
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saa fremdeles. Iøvrigt er det naturligvis paa

mange Punkter et omtvisteligt Spørgsmaal,

om en Bestemmelse horer hjemme i den al-

mindelige Del eller ikke. Saaledes kunde fra

et strengt systematisk Standpunkt Meget an-

fores for at give Kapitlerne om Domme

og om Beviset Plads i den almindelige

Del. Imidlertid har Lovforslaget dog

heri valgt at gaa en anden Vej, idet

disse Partier af Systemet fremstilles i

Afsnittet om Proceduren for Landsretterne

(andet Afsnit, Kap. I I I og IV), og senere er

der da henvist hertil. Dertil er man fornem-

melig bleven bevæget dels ved den Betragt-

ning, at Proccsmaaden for Landsretterne ifølge

Udkastets Hovedprinctper er Grundtypen, og at

det derfor er naturligst at give et saavidt mu-

ligt helt og samlet Billede af den, hvilket ikke

vilde kunne ske, naar væsentlige Led maatte forbi-

gaaes og henvises ti l andre Steder, dels idetmindste

for Bevislcerens Vedkommende ved den Om-

stændighed, at Bevisforelsc i Ordets egentlige

Forstand ifølge Mundtlighedsprincipets Væsen

kun horer hjemme i første Instants og ligger

aldeles udenfor Appelproceduren,

Gangen i Udkastet er altsaa denne: Ferst

fremsættes en Række almindelige for alle

Procesarter gjældende Regler. Derefter gives

en fuldstændig Fremstilling af Procesmaaden

ved Landsretterne, i alt Væsentligt ordnet efter

Sagens historiske Udviklingsgang fra dens Be-

gyndelse t i l dens Paadommelse, saaledes at de

processuelle Handlinger omhandles i den Orden

og Rækkcfølge, hvori de sædvanligvis fore-

komme. Herpaa følger Læren om Retsmid-

lerne imod Landsretternes Domme og Hånd«

lingcr, og forsi derefter kommer Fremstillingen

af Procesmaaden i civile Bagatelsager. Grun-

den til, at denne Orden fslges, skjont den

ved fsrste Djekast kunde synes bagvendt, er,

at Retsmidlerne imod Underretsbehandlingen ere

væsentlig førstjellige fra Retsmidlerne imod Lands-

retsbehandlingen. Thi medensPaaanken afLands-

retsbehandlingen væsentlig hviler paa den Tanke,

at Bevisspørgsrnaalet, som engang er procedere:

for og paakjendt af fem indsigtsfulde Dom-

mere, ikke skal yderligere proves eller gjentages,

lader denne Grundsætning sig vanskelig gjen-

ncmføre ved Underretterne, fordi man dog

neppe tor Icrgge en endelig og upaaankelig

Afgjørelse af Bevisspørgsmaalet i en Enkelt-

mands Haand, saameget mindre som denne i

Almindelighed ikke kan ventes at blive nogen

særdeles fremragende Kapacitet. Derfor er

Paaanken af Underretsbehandlingen ordnet

saaledes, at Parterne, naar Nogen af dem er

misfomojet med den stedfundne Realitetsaf-.

gjsrelse, kunne fremkalde en helt ny Bevis-

forelse og Udvikling af Sagen for Landsretten,

uden i saa Henseende at være bundne ved

Underretsproceduren, som ved den Realitets-

afgørelsen omfattende Paaanke i Grunden

bliver sat ud af Kraft. Men af denne ud-

strakte Adgang ti l at procedere Sagen paany

fslger atter, at der med Hensyn ti l Under-

retsbehandlingen ingen Trang er t i l det i

tredie Afsnit Kapitel I I . omhandlede Rets-

middel, ny Foretagelse af Sagen ved den

samme Ret, hvilket væsentlig hænger sammen

med og skal være et Korrektiv imod Folgerne

af den for Landsretsbchandlingen ejendomme-

lige Sætning, at Bevissvorgsmaalet i Reg len

er endelig afgjort i første Instants. Ved disse

Bemærkninger vil det være tilstrækkelig retfær-

diggjort, at Lovforslaget ferst har fremstillet

Landsretsbehandlingen med sin Retsmiddellære

og derefter Underretsproceduren med sin Paa«

ankelære; herved er, som Udkastets § 357

viser, ikke udelukket, at man paa det sidste

Zted kan henvise ti l det første, forsaavidtSaa«

dant er hensigtsmæssigt. Derpaa følger da et

Kapitel om Fremgangsmaaden ved Tredie-

mands Indtræden i Sagen ved Intervention

og ved Tilstcevning (Adcitation), fordi Saadant

kan finde Sted baade med Hensyn t i l Landsrets«

behandlingen og Underretsbehandlingen, og i

begge Tilfælde væsentligt sker paa samme Maade.

Endelig kommer der en Række af Kapitler,

fom omhandle de særegne Rettergangsarter,

Rettens Tvang ti l Forpligtelsers Opfyldelse

samt de forelobige Retsmidler, med Hensyn

ti l hvilke Materier de fornødne Bemærkninger

ville blive gjorte i det Folgende.

Forinden der gaaes over t i l Begrundelsen

af de enkelte Afsnit og Paragrafer i Lovfor«

staget, vil det være hensigtsmæssigt ved en saa

gjennemgribendc Forandring i alle Hovedprin«



ciper at forudskikke en almindelig Oversigt

over, hvorledes disse ere gjennemforie i nær-

rærende Lovforslag. Den nærmere Begrundelse

af de enkelte Retsregler vi l blive givet i det

Folgende, hvor de paagjældende Paragrafer

forekomme.

I. Mundtlighcden.

Medens en Ordning, hvorefter Retten i

Embeds Medfsr kun tager Hensyn t i l de

mundtlige Forhandlinger og Forebringender,

forsaavidt disse ere givne i det skriftlige

Grundlag, i Virkeligheden er en skriftlig Pro-

cedure belemret med et Tilhæng af mundtlig

Forhandling uden Betydning og Interesse, og

derfor ej kan yde de med en mundtlig Pro-

cedure forbundne ejendommelige Fordele, søger

Lovudkastet derimod al skabe en virkelig mundt-

lig Procedure i Betydning af en saadan, i

hvilken der dommes umiddelbart eftcr de

mundtlige Forhandlinger, uden at Retten i

Embeds Medfor skal undersøge, om disse gaa

udenfor eller udover det skriftlige Grundlag.

Men uagtet det fastholdes, at der dommes

umiddelbart efter de mundtlige Forhandlinger,

kan der dog være tildelt Skrift en meget for-

skjellig Rolle, idet den Maade, hvorpaa Pro-

cesmaaden i o v r i g t er indretiet, virker t i l -

bage herpaa. Gjennem skriftlige Meddelelser

skal der gives Modparten betimelig Underret-

ning om det, hvormed Parten vil fremkomme

i den mundtlige Forhandling, for at han kan

være tilstrækkeligt forberedt t i l at mode det.

Ulempen ved at nye Anbringender eller Bevi-

ser fremfores i den mundtlige Forhandling

uden forud at være bebudede, er navnlig den,

at Modparten da ikke kan være nodt t i l strax

at svare paa dem eller modbevise dem, men

at der hertil maa gives ham Udsættelse, og

saadan Udsættelse medfører ikke alene Forha-

ling af Sagens Gang, men — hvad der er

værre — foranlediger unyttige Moder, og

dette Sidste bliver navnlig en yderst alvorlig

Ulempe, hvor Umiddelbarhedsprincipet søges

gjennemfort i Henseende t i l Bevisførelsen, da

i faa Fald ikke blot Parter, men ogsaa Vid>

ner, Sagkyndige og andre Trediemænd for-

ulempes ved forgjæves Moder. Hvor der ikke

er nogen stærk Nodvendighed for at koncen-

trere Bevisforelsen paa en enkelt bestemt

Retsdag, fordi der overhovedet ikke lægges

Vægt paa, at Bevisforelsen foregaar umiddel-

bart for den dommende Ret, kan det skriftlige

Grundlag dels helt undværes dels gjøres meget

let og spinkelt, da Ulemperne ved Sagens

Udsættelse paa Grund af nye Anbringender

eller Beviser ikke ere synderlig store, og man

derfor ikke behøver at fremtvinge de nye An-

bringenders og Bevisers betimelige Angivelse

veb noget Prceklusionssystem. Denne Vej fol-

ges af endel nyere Love og Udkast, som nær-

mest ere dannede efter den fransk-rhinske Pro-

cesfes Forbillede, og det er aabenbart, at man

ved at gaa denne Vcj kan tilkjobe sig bety«

delige Fordele — navnlig et let og simpelt

skriftligt Grundlag og næsten fuldstændig Op-

givelse af alle processuelle Præklusioner —

imod da at opoffre Umiddelbarhedsprincipet

paa Bevisførelsens Omraade. Hvor man

derimod ikke vil dette, men hvor det betragtes

som det overordnede Hensyn i Sandhcds-

udførfkningens Interesse, at al Bevisforelse

foregaar.umiddelbart for den dommende Ret,

hvor med andre Ord Umiddelbarhedsprincipets

Indforelse paa Bevisførelsens Omraade betrag-

tes som et nødvendigt Krav i Civilprocessen

ikke mindre end i Kriminalprocessen, maa

Procesformernc ogsaa indrettes herefter og

navnlig stræbe hen t i l at tilvejebringe en

Koncentration af al Bevisforel''e i et bestemt

enkelt Retsmøde (ligesom Hovedforhandlingen

for Nævningerne), t i l hvilket Retsmøde alle

Bemspersoner under betydelige Ttraffølger skulle

indfinde sig. Men en saadan Koncentration

kan ikke opnaaes, uden at Præklusionssystemet

t i l en vis Grad maa benyttes, idet det maa

fastholdes, at de faktiske Anbringender, fom

der kan være Tale om at bevise eller modbe>

vise, i Reglen ikke kunne undergaa Forandring,

naar først Bevisforberedelsen er endt, og end-

videre, at der, affet f r a Undtagelses-

t i l f æ l d e , ikke kan fremsættes nye Beviser,

efter at de bevisforberedende Bestemmelser ere

trufne. Disse Hovedbetragtninger kunne na-

turligvis gjennemfores paa forskjellig Maade,

med storre eller mindre Strenghed, med flere

eller færre Undtagelser, alt eftersom man læg-

ger storre eller mindre Vægt paa det ene eller

det andet Moment; men i det Væsentlige



maa de gjøre sig gjældende, saafremt Umid-

delbarhedsprincipets Gjennemforelfe ogsaa for

Bevisførelsens Vedkommende er optaget som

det væsentlige og overordnede Princip i Pro-

cesmaaden. Med Hensyn ti l den nærmere

Gjennemforelse af Tanken i nærværende Lov-

forslag skulle følgende Bemærkninger gjøres

ganske i Almindelighed:

1) Der skjelnes mellem de Skrifter, som

i egentlig Forstand tjene til Grundlag for

den mnndtlige Forhandling, og de Skrifter,

som kun tjene ti l at give Modparten en for-

udgaaende Underretning om, hvad der vil

blive fremfort, og som saalcdes tjene t i l at

forberede Parterne t i ! Affattelsen af hine.

T i l den fsrste Art af Skrifter hore Sags-

fremstillingerne og hvad der kan sættes lige

med dem, saavelsom hvad der maa ansees som

Tillæg ti l dem, se §§ 166 og 167 jfrt, med

§ 165 2det Stykke og § 169 ; t i l den

sidste Klasse hore derimod Klagesknftet, T i l -

svaisskriftet og de øvrige i Z§ 159, 162 og

163 ombandlede Skrifter. Medens Forhand-

lingerne foregaa paa Grundlag af Sagsfrem-

stillingerne, have disse sidste Skrifter kun en

rent forberedende Betydning for Parterne selv;

Retten bekymrer sig ikke i Embeds Medfor

om, at Sagsfremstillingerne aldeles afvige fra

dem, ja den læser dem end ikke, medmindre

Parterne gjøre Indsigelser angaaende Uover-

ensstemmelserne, og sindes disse Indsigelser

grundede, har dette dog ingen Præklusions-

virkning, men kun andre mindre gjennemgri-

bende Folger, jfr. § 167. Medens Forholdet

mellem de forberedende Skrifter og Sagsfrem-

stillingerne maa bestemmes paa denne Maade,

er det derimod et ganske andet Spørgsmaal,

hvilket Forholdet er mellem Sagsfremstillingerne

og den mundtlige Procedure. Paa dette

Punkt kommer Forskjellen nnllern den fransk-

rhinske Procesmaade og Lovforslagets Ordning

stærkt ti l Syne. Thi medens der efter den

fransk-rhinske Proces i Principet ikke er Noget

ti l Hinder for, at der kan fremsættes nye

Søgsmaalsgrunde og Indsigelser paa hvilket-

fomhelst Tidspunkt af Proceduren, saalcenge

de mundtlige Forhandlinger ikke ere endte,

tillægger Lovforslaget Sagsfremstillingerne i

Principet en bindende Betydning, forsaavidt

der ikke, efterat Sagen er optaget t i l Dom

eller Beviskjendelse, kan ske nogen Forandring

i Sagsfremstillingerne, og kun undtagelsesvis

og med Rettens Tilladelse kan foregaa deslige

Forandringer, efterat den mundtlige Forhånd«

ling er begyndt, jfr. § 168, hvor tillige den

Undtagelse, som kan tilstedes, er angivet").

Naar det siges, at Sagsfremstillingerne ikke

kunne forandres, forstaaes imidlertid herved i

Overensstemmelse med den mundtlige Proce-

dures Fordringer kun det, at dm ene Part

kan protestere mod, at den anden Part frem-

kommer med Noget, som ligger udenfor Sags-

fremstillingerne, men Retten skal ikke i Em-

beds Medfor overholde faadan Overensstem-

melse; Rettens Sti l l ing er i saa Henseende

kun, at den i Embeds Medfor skal undlade

at tage Hensyn t i l P a a s t a n d e , som ej ere

skriftligt firerede, en Pligt for Retten, der aldrig

kan gribe forstyrrende ind i den mundtlige Proce-

dures friske og ubundne Gang, jfr. § 270.

2) De under 1 angivne Regler ere t i l -

strækkelige, hror Sagen kan procederes og

paadommes i Henbold t i l Parternes Frem°

stillinger i Forbindelse med de Dokumenter,

som af dem fremlægges samtidigt med deres

Asserta. Den mundtlige Forhandling vil da

i Reglen ende paa een Dag eller dog i al

Fald tilendebringes uden Afbrydelse ved nogen

anden Sags Forhandling, og allerede af

den Grund vil der iøvrigt kun undtagel-

sesvis blive Tale om at fremkomme med noget

Nyt efter den mundtlige Forhandlings Be-

gyndelse, Men hvor en Vevisforelie bliver

nodvmdig, idet enten Vidner eller Sagkyndige

eller andre Beviser maa hidbringes eller Par-

terne selv maa afhores personlig, vil der blive

Spørgsmaal om flere Afsnit i Proceduren og

navnlig om den paa een Retsdag koncentrerede

Bevisforelse. Ogsaa ved dennes Forberedelse

maa Skrift spille en Rolle. Da begge Par-

terne nemlig paa en bestemt Retsdag samtidig

maa foreslaa deies Beviser og udbede sig de

med Hensyn t i l disses Forelse nodveudige Be-

stemmelser af Retten, saavel med Hensyn t i l

En anden Sag er, at Sagsfremstillingerne kunne
fremlcegges i en med Striftfoiberedelsen noner«
ensftemmende Skikkelse (§ 167 >, og at de kunne
rent udeblive (§ 170).



Bevisforhandlingens Berammelse som med

Hensyn t i l Vidnernes, Synsmændenes og

Andres Indkaldelse t i l at mode den Dag m.

m,, bliver det nsdvendigt, at den ene Part

forud maa underrettes om, hvilke Beviser den

anden Part vil fore, thi deraf afhænger jo

for en stor Del, hvilke Beviser (Modbeviser)

ban selv vil fore. Derfor er det bestemt, at

Parterne mindst 3 Dage forud for det bevis-

fcrberedende Mode skulle give hinanden skriftlig

Underretning om, hvilke Beviser de ville andrage

paa at maatte fore, og de Beviser, som ikke

saaledeZ ere bebudede, kunne ikke i Retsmødet!

tillades forte, hvis Modparten protesterer her-

imod, jfr. §§ 180 og 181 . Fra det Djeblik

det er bestemt, naar Bevisforhandlingen skal

foregaa, og hvilke Beviser der skulle fores, ere

Parterne i Reglen udelukkede fra at frem-

komme med andre og flere Beviser, men herom

saavelsom om de Undtagelser, der indrommcs

fra denne Regel, skal smere blive talt.

Ved Siden af de anforte Bemærkninger

om det skriftlige Grundlag for Proceduren

maa endvidere bemærkes, at Protokollen og

Tilførsterne t i l den spille en Rolle, navnlig

med Hensyn t i l Formalitets- og Incidentstvistig-

heder, der ikke kunne forberedes paa sædvanlig

Maade, jfr. iøvrigt §§ 85, 175, 194 o. fl.

3) Under 1 og 2 haves kun Lands-

retsproceduren som den fuldstændige og regel-

mæssige Foim for Dje. I Underretsprocc-

duren bortfalde de forudgaaende skriftlige Med-

delelser mellem Parterne indbyrdes for at for-

berede disse paa Sagsfremstillingernes Affat-

telse, men som Grundlag for de mundtlige

Forhandlinger spiller Skrift dog i Principet

den samme Rolle, Forfkjcllen ligger egentlig

kun den, at der i UnderretZproceduren ikke

forlanges skriftlige Sagsfremstillinger forud for

Retsmøderne, men det skriftlige Grundlag kan

i Reglen tilvejebringes ved Tilførster t i l Pro-

tokollen i selve Retsmødeme. Det eneste Skrift,

som regelmæssige« fordres forud meddelt, er

Klagestriftet, men iøvrigt er der ingen For-

pligtelse ti l forudgaamde skriftlige Meddelelfer

fm den me Part t i l den anden (§ 343,

jfr. § 342). Sagsøgtes Paaftand protokol.

l«es i Reglen i Retsmødet (§ 346), Hvor

Paaanke ikke kan finde Sted, protokolleres

heller ikke mere end Paastandene, men Dom-

men afsiges alene paa Grundlag af de mundt-

lige Forhandlinger; hvor derimod Paaanke kan

benyttes, finder en kort Protokollering af Par-

ternes Erklæringer over Sagen Sted, og her-

ved erhverves det samme Grundlag for de

senere mundtlige Forhandlinger i Sagen, som

i Landsretsproccduren opnaaes ved Sagsfrem-

stillingerne, jfr. § 346 sidste Stykke. Er Be°

visforelse nsdvendig, ordnes ligeledes det For-

nsdne i Retsmøderne, som ti l den Hensigt

kunne udsættes, og det skriftlige Grundlag tilveje-

bringes ved Protokollation i Rettm (§ 350).

4) Endelig mærkes, at nogle særegne

Negler om det skriftlige Grundlag ere givne

med Hensyn t i l Intervention, jfr. §z 363,

364 og 370.

5) Ved Siden af den normale Proce-

dure, som er mundtlig, staar der en væsent-

l i g s k r i f t l i g B e h a n d l i n g af Sager,

hvortil der er Adgang i særegne Tilfælde, hvor

Stoffets Beskaffenhed vanskellMor mundtlig

Procedure, jfr. herom sjette Afsnit, Kap. I I I .

Mundtligheden indskrænker sig i disse Sager

ti l en Slutningsforhandling, som er helt

bunden ti l det skrifllige Gmnolag. Om denne

Forbandlingsform, som efter Erfaringens Vid-

nesbyrd ikke har nogen synderlig praktisk Be-

tydning, vil blive handlet nærmere i det

Folgende.

6) Hvilken Rolle Skrift spiller i Hen-

seende ti l R e t s m i d l e r n e , fremstilles ved

disse, da dette Spørgsmaaal staar i nojcste

Forbindelse med disses Karakter og Hensigt

og derfor ikke vil kunne forstaaes, forcud i al

Fald nogle almindelige Bemærkninger herom

ere forudskiktede, jfr. bl. A. herom i Alminde«

lighed 3 . 16 ff.

j l . Umiddclblllhedspnncipets Gjennemfsielse i
Henseende t i l BcuiKfoielse«.

Lovforslaget gjennem forer i alt Væsent-

ligt med samme Konsekvents som Straffrpro-

cesforslaget den Grundsætning, at Vidner,

Syns- og SkjsnZmæno saavchom efter Om-

stændighederne Parterne i Neglen skulle afhores

for den Ret, som dommer i Hovedsagen,

samtidigt med den svrige mundtlige Forhand-

ling af Sagen, jfr. § 181 Litr. s sammen'



holdt med §§ 187, 188 og 350, og særligt

for Vidnebevisets Vedkommende § 203, for

Syns- og Skjønsbevisets §§ 230 og 232,

med Hensyn t i l Parternes personlige Afhorelse

§ 96, og hvad angaar Afhorelfesmaaden, da

har Lovforslaget givet denne den fkarpeste cg

mest effektive Form, fom kjendes, nemlig efter

den engelske Processes Forbillede som et Kryds-

forhor, anstillet af Parterne felv, jfr. § 190,

jsr, §§ 192 og 193. Kun hvor vægtige

Grunde tale for Afvigelse fra Principet, t i l -

stedes det, at Vidner afhores ved Underretten

paa det Sted, hvor de bo, og at en skriftlig

Optegnelse af deres Forklaring ved Hovedfor-

handlingen oplæses istedetfor personlig Afhørclse

(viva v00k),jfr. deTilfælde, som angives i § 203.

Med Hensyn t i l disse bemærkes ved Litr. a,

at naar Parterne ere enige herom, synes der i

rent civile Sager, hvor ingen offentlig Inte-

resse skal varetages, itke at være nogen Grund

ti l at paatringe Parlerne den bedre og fult-

stændigere Bevisførelse, naar disse ville lade

sig nøje med den mindre fuldkomne. Med

Hensyn t i l Litr. d maa fremhæves, at der kan

tænkes Tilfælde, hvor et Vidnes Afhorelse

for den dømmende Ret er mindre vigtig, fordi

det overhovedet kun skal oplyse underordnede

og mindre vigtige Punkter i Sagen, f. Er.

itte selve det Faktum, der skal bevises, men blot

bestyrkende Omstændigheder, ligesom det ogsaa

kan hænde, at Vidnels Forklaring ifølge dens

Gjenstand forud kan skjønnes ikke at ville være

nf saa afgjørende Betydning, at Ulemperne og

Omkostningerne ved dets Reise t i l Hovedfor

handlingm ville staa i rimeligt Forhold t i l

den Nytte, dels Vidnesbyrd kan yde; naar

dette er Tilfældet, maa ganske overlades t i l

Rettens Sl jon, og Loven kan kun give en i

temmelig almindelige Udtryk holdt Regel, hvor-

for det ogsaa i adskillige fremmede Proces-

love blot i Almindelighed siges, at Retten efter

Omstændighederne har at afgjøre, om Vidnet

skal mode under Hovedforhandlingen eller as

hores paa dets Hjemsted; men for Umiddel

varhedsprincipets kraftige Gennemførelse er

det sikkert heldigst, at der benyttes Udtryk,

som vise, at det kun er Undtagelse, at Vid-

neme ikke afhsres for den dommende Ret, og

som tillige antyde Retningen, hvori Undtagelsen

gaar. Den i § 203 Litr. o indeholdte Und-

tagelse forstaar sig af sig selv og behøver ingen

yderligere Begrundelse. Med Hensyn t i l Syns«

og Skjønsmænd vil det være sjældnere, at'

der behøves Undtagelser fra Hovedreglen,

men der kan dog tænkes Tilfælde, hvor disses

Møde under Hovedforhandlingen vil være for-

bunden med Vanskelighed, og derfor gives der

i § 232 en hertil sigtende Bestemmelse. Par-

ternes personlige Afhørelfe skal endelig efter

§ 96 foregaa for den Ret, som dømmer i

Hovedsagen, men ogsaa herfra gjøres der Und-

tagelse i lignende Tilfælde, som efter § 203

li og c; for Vidners Vedkommende.

En almindelig Begrænsning i Grund-

sætningen cm Vidners Pligt t i l at møde under

Hovedforhandlingen, som gaar jævnsides med

de anførte Regler, er den, som følger af Lov«

forslagets Regler om den længste Vej, som et

Vidne er pligtigt at rejse. Det synes nemlig

ikte forsvarligt i rent civile Sager at forlange,

at Vidner skulle give Msde ved enhver Ret

indenfor Rigets Grænser, medens det paa den

anden Side vilde gjøre Umiddelbarhedsprin-

cipet altfor stort Afbræk, hvis Vidnerne siet

ikte skulde være pligtige at møde udenfor den

Retskreds, hvori de bo. Det forlanges derfor,

at Vidnerne i Landsretssager skulle rejse en vis

Vejlængde udenfor Landsretskredsen og i Under-

retssager en vis kortere Vejlængde udenfor Under-

retskredsen, jfr. herom §§ 202 og 203, jfrt.

med § 3 5 1 , men ved Siden heraf opstilles

da ogsaa den nye Regel, som ikke har været

tjendt i den hidtil gjælcende Ret, at Vidnet,

naar det maa rejse udenfor den Underretskreds,

hvori det boer, er berettiget t i l at forlange

Erstatning for Rejseomkostninger og Diæter.

Syns- og Skjønsmænd have derimod ikke

nogen paa Afstanden slottet Ret t i l at vægre

sig ved at rejse t i l det Sted, hvor Hcvedfor«

handlingen foregaar; i Principet maa det

hævdes, at hvis det er nødvendigt at benytte

langt borte boende Syns- og Skjønsmænd, ere

de ogsaa pligtige mod Betaling at foretage

den fornødne Rejse; for deres Vedkommende

gives der kun en Myndighed for Retten t i l ,

hvis dette ikke vilde skade Sagens Oplysning,

at tilstede deres Ashorelse ved Underretten paa

deres Hjemsted, jfr. § 225 sammenholdt med



« 232 2det Stykke. Hvad endelig angaar

Parterne selv, findes der ingen Grund ti l

principmæssigen at give dem Ret t i l at und-

drage sig for personligt Mode i deres egne

Sager paa Grund af Afstanden, men den

Retten i § 96 givne Myndighed ti l efter Om-

stændighederne at tilstede deres Afhorelse ved Un-

derret kan naturligvis anvendes i Tilfælde,

hvor Afstanden er stor og Rejsen besværlig.

Ved de anfsrte Regler vil det ganske vist

ikke opnaaes, at Umiddelbarhedsprincipet altid

kan overholdes i dets Renhed, idet der under

visse Omstændigheder kan indtræde en Nod-

vendighed for at domme paa Grundlag af

skriftlige Optegnelser af Vidners og Parters z

Erklæringer, men det vi l for den egent l ige

Retstrættes Vedkommende utvivlsomt

fremtræde som det i langt overvejende Grad

Almindelige, at Vidnerne, Skjonsmændene og

Parterne afhores under Hovedforhandlingen,

navnlig naar det ikke forsommes ved hensigts-

mæssige Værnethingsbestemmelser at virke hen!

til, at Sager i Reglen kunne blive forte og

forhandlede paa det Sted, hvor Bevisma-

terialet lettest kan samles og frem fores. En

anden Sag er, at visse I n c i d e n t s p u n k t e r

e l ler andre akcessoriske Spørgsmaal

efter Lovforslaget endog i Reglen tænkes af-

gjorte paa Grundlag af skriftligt Bevismateriale,

fordi dette efter Omstændighederne er betryg-

gende nok, medens en modsat Regel vilde volde

uforholdsmæssig« praktiske Vanskeligheder, jfr.

saaledes §§ 304, 325, 334.

I I I . Om NcuiZfmclsms Forbindelse med For-
handlingerne i Sagen.

Naar det Princip skal gjennemfores, at

Bevisforelsen koncentreres paa et bestemt Retsmøde, hvori baade Vidner og Skjonsmænd

skulle afhores og Parterne felv eventuelt skulle

fremstille sig t i l personlig Afhorelse, vil eet

ikke kunne gaa an at tillade Parterne at frem-

komme med deres Beviser stykkevis eller eftcr-

haanden, saaledes som i vor nugjældende Ret;

men det er noduendigt, at der paa et bestemt

Trin af Proceduren maa træffes visse for-

beredende Bestemmelser, hvorved det afgjøres,

hvilke Beviser der skulle tilstedes, og

til hv i l ken T i d disse skulle fores, og

naar dette ei fastsat, vil det ikke i R e g l e n

kunne tillades at gjøre Forandringer heri

bagefter. Der kunde endvidere spørges,

om det ikke ogsaa burde fastsættes, hvo af

Parterne, der har Bevisbyrden med Hensyn

ti l de forskjellige for relevante anerkjendte Om»

skændigheder. Dette Punkt har været Gjenstand

for megen Forhandling, under hvilken førstjellige

Anskuelser have gjort sig gjældende i Kommis-

sionen, men man er dog i Overensstemmelse med

den Anskuelse, sum ogsaa andensteds synes at

være bleven den overvejende, kommen t i l det Re»

sultat, at Spørgsmaal om Bevisbyrden ikke bor

gjøres t i l Gjenstand for nogen forudgaaende

Afgjørelse af Retten, men at enhver af Par-

terne selv maa bedomme, om det tilfalder ham

at fore Bevis for denne eller hin Omstæn«

dighed. For det Forfte maatte det i faa

Henseende være af stor Vægt, at vor alminde-

lige civile Procesret ikke kjender nogen Bevis-

byrden fordelende Kjendelse, og at dette aldrig

er bleven folt som noget Savn eller nogen

Mangel, .uagtet dette Punk! ikke særlig hænger

sammen med Forskjelleu mellem skriftlig og

mundtlig Procedure, idet Bevisbyrdekjendelsen,

hvis den overhovedet er hensigtsmæssig, ligesaa

godt eller vel endog bedre passer ind i en

skriftlig end i en mundtlig Procesmaade. For«

saavidt Lov om So-og Handelsretten af 19de

Febr. 1861 § 32 indforer en Art blot proces-

ledende Bevisbyrdekjendelse, der kan forandres

af Retten selv, skal det bemærkes, at der i

Praris kun er gjort forholdsvis lidet Brug af

denne Bestemmelse, men desuden vil en saadan

Regel, som den i So- og Handelsretsloven

givne, — som strax nærmere skal paavises —

ikke kunne forenes med Lovforslagets hele Sy-

stem. Fra et principielt Standpunkt maa

hævdes, at det ikke stemmer med Civilprocessens

Grundsætninger, navnlig med Forhandlings-

maximen, at Retten paalæg ger Parterne Be»

vis, men det Nalurlige er, at disse, naar det

forsi staar fast, hvad der skal bevises, as egen

D r i f t maa t i l byde Bevis. Vel er det nu

saa, at Afvigelser fra Forhandlingsmaiimen

ingenlunde i og for sig kunne belegnes som

utilladelige, men Betingelsen herfor maa være,

at de ere hensigtsmæssige, og det vilde ikke

kunne siges om en saadan Afvigelse som den,

2
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hvorom her ci Tale. Fra den frie Bevis-

theories Synspunkt er det ikke ønskeligt, at

Bevisbyrdelæren uddannes t i l en altfor stor

Skarphed, og 'at dcr gjøres altfor meget ud af

Bevisbyrdespørgsmaalet, men et saadant Insti-

tut som Bevisbyrdekjendelsen vil med Nod-

vendighed drive Prazis ind paa denne Vej,

hvad Erfaringen nokfom har lært i Tyskland.

Allerede dette er en Betænkelighed, Men der«

næst viser der sig mange praktiske Vanskelig«

heder ved at passe Bevisbyrdekjendeisen ind i

den øvrige Procesgang, Tænker man sig, at

Bevisbyrdekjendelsen skulde være retskraftig,

hvormed menes bindende fol Retten, saa at

den ikke kan forandres undtagen ved Paaanke,

vilde det ikke ret vel kunne vcere andet, end

at det maatte tilstedes at paaanke den, strax

naar den var affagt med den Virkning, at

Sagens videre Fremme stilledes i Bero efter

Udfaldet heraf; thi det maatte dog undgaaes

saa meget som muligt at gjøre alle oe Personer,

som ifølge Umiddelbarhedsprincipet skulle fores

sammen ved Bevisforhandlingen, forgjæves

Ulejlighed, hvorfor det ikke vilde kunne for-

svares at skride t i l denne, naar Bevisbvrde-

tjendelsen staar undcr Appel. Men herved

vilde aabnes let Adgang ti l en Forhaling af

Sagerne, der vilde opveje alle de Fordele i

Henseende ti l Hurtighed, som Mundtligheden

ellers medfører. En Bevisbyrdekjendelse med

en blot procesledende Karakter, som derfor kan

forandres af Retten selv, naar denne senere

under Sagens Gang kommer t i l bedre Indsigt,

passer endnu daarligere med en paa Umiddel«

barhedsprincipet grundet Procesmaade. Thi

naar først Bevisførelsen er forberedt paa Grund-

lag af en vis Forudsætning med Hensyn t i l

Bevisbyroespørgsmaalet, og alle Vedkommende

saavel Parter som Vidner og Synsmænd have

indrettet sig herefter, vil det ikke kunne gaa an,

at Retten blot paa Grund af en forandret

Anskuelse, for hvis endelige Overensstemmelse

med den højere Rets Mening der dog ikke

haves nogensomhelst Sikkerhed, skulde kunne

gribe ind og paalægge Parterne at omgjøre

det allerede Foretagne, foranledige Udsættelse

af Hovedforhandlingen m. m. Men selv om

Retten havde Myndighed hertil, vilde dcg

Hensynet ti l den store Ulejlighed, som vilde

paaferes alle Vedkommende ved Bevisbyrde-

kjendelsens Forandring, i de fleste Tilfæloe af-

holde Retten fra at forandre Mening, Noget,

hvortil et Kollegium desuden af Hensyn tis

dets egen Værdighed vil være lidet tilbøjeligt,

saa at Kjendelsens Foranderlighed, praktisk

taget, neppe heller vilde faae nogen Betydning.

At Retten skulde kunne forandre Beviskjendel-

sen under selve Hovedforhandlingen, vilde ogsaa

komme i Str id med den Grundsætning, hvor-

paa § 187 hviler, jfr. nærmere hvad der t i l

Begrundelse af denne Paragraf anfores i det

Følgende S . 95 ff. Kommissionen er saa-

ledes efter moden Overvejelse kommen ti l det

Resultat ikke at lade nogen Bestemmelse an°

gaaende Bevisbyrden finde Plads i Bevis-

kjendelsen. Rettens bevisforberedende Afgjørelse

har altsaa efter Lovforslaget kun den Opgave

at fastsætte, hvad der efter de fra Parternes

Side foreliggende Udtalelser behøver at bevises,

samt derpaa, naar Parterne fremkomme med

deres Begjæringer om at stedes ti l at fore

deres Beviser, hvorvidt disse kunne tilstedes

førte, samt ti l hvilken Tid. Denne Kjendelse

kan ikke forandres af Retten felv, og den kan

først paaankes i Forbindelse med oen endelige

Dom i Hovedsagen, jfr. § 294 og hvad der

til Begrundelse af denne Paragraf anføres i

det Følgende S . 135—136 .

Men uafhængigt af det Spørgsmaal,

om Rettens Bestemmelser med Hensyn t i l

Forberedelsen af Bevisførelsen kun skulle have

den angivne Karakter, eller om de tillige

skulle omfatte Bevisbyrdespørgsmaalet, op-

staar der et andet vigtigt Spørgsmaal, nem-

lig om Tidspunktet, da Parterne ere pligtige

at fremsætte deres Begjæringer om at maatte

fore Beviser; navnlig har det her været et

omtvistet legislativt Spørgsmaal, om de skulle

være pligtige at forbinde deres Bevisbegjæringer

med deres faktiske Anbringender (Asserta), eller

om de kunne vente med at fremføre deres Bevis-

begjæringer, indtil det ved deres gjensidige

Udvezlmg af Asserta er bleven klart, hvad der

egentlig er omtvistet mellem dem i Henseende

ti l Sagens faktiske Sammenhæng, og da

foreslaa deres Beviser i et nyt dertil bestemt

Retsmøde.

Den almindelige Mening i Tyskland



er i den senere Tid gaaet i den Retning, at

Parterne skulle vceie pligtige at forbinde deres

Bevisbegjæringer med deres Asserta, saaledes

at Retten ved den første mundtlige For-

handlings Slutning enten kan afsige endelig

Dom, hvor den ikke anser nogen yderligere

Bevisforelse fornøden, eller strax kan tilstede

Forelsen af de af Parterne forcslaaede Be-

viser, forsaavidt den anser dem for relevante,

og samtidigt hermed i Reglen tillige beramme

Tiden for Hovedforhandlingen og den i For-

bindelse med samme staaende Vevisførelse. De

Fordele, forn herved opnaaes, antages at være,

dels at Parterne, naar de skulle foreslaa og nævne

deres Beviser samtidig med deres faktiske Anbrin-

gender, nodes ti l alvorligt at klare Sagens

Stilling for dem selv og afholdes fra mangen

uholdbar og uigjennemforlig Paastand, dels at

Sagen fremmes hurtigere, da der ikke behøves noget

nyt Mode for at tage Bestemmelse om Be-

visernes Tilstedelse, men dette kan ske allerede

ved Slutningen af den første mundtlige For-

handling. Men det skjønnes dog ikke rettere,

end at overvejende Ulemper ere forbundne

med dette System, Allerede det er en i den

mundtlige Procedure meget vigtig Indvending,

at Forhandlingerne, naar Beviserne tislige under

dem skulle forestaaes og diskuteres, let ville blive

vidtloftige og vanskelige at overskue, 'aameget

mere som Parterne, saalænge Rettens For-

mening om, hvad der er relevant og hvad ikke,

ej kjendes, ville have en naturlig Tilbojelig-

hed til for en Sikkerheds Skyld at tilbyde Bevis

for alt muligt. Dernæst er det en meget streng

Fordring t i l Parterne, at de under Præklusions-

straf allerede inden den første mundtlige For-

handling skulle tilbyde alle Beviser, som det

efter en eller anden juridisk Opfattelse af Sagen

kunde blive deres Pligt at fremskaffe; det er

en langt mindre Ulempe for Parterne at besværes

med et Retsmøde end at paalægges saameget

og i mange Tilfælde unsdvendigt Arbeide, der

j° ikke blot udstrækker sig t i l at foreflaa Be-

viserne i Almindelighed, men t i l at opføge

de enkelte Vidner o, desl,, især da der jo

her kun er Spørgsmaal om et Mode af

Parterne eller vel i Reglen deres Sag-

førere, som sædvanligvis ville bo paa det

Sted, hvor Landsretten holdes. Lovfor-

staget har derfor ikke fulgt det System, at

Parternes Tilbud og Begjæringer i Henseende

ti l Bevisernes Forelse skulle forbindes med

deres Asserta, men et derfra forskjelligt, hvis

Grundtræk ere følgende:

Paa Grundlag af Sagsfremstillingerne

finder en mundtlig Forhandling Sted mellem

Parterne, men under denne skulle disse kun

fremkomme med deres respektive Fremstillinger

af Sagens Sammenhæng, uden at Spørgs-

maalet om, hvorvidt og hvorledes disses Rig-

tighed i fornødent Fald skal bevises, endnu

kommer i Betragtning. Kun Dokumenter, ved

hvilke Parterne ville understotte deres Paa-

stande, skulle, naar de ere Parternes Raa-

dighcd undergivne, i Reglen forelægges allerede

paa dette Trin af Sagen og kunne kun und-

tagelsesvis fremkomme senere (se § 240), men

om andre Beviser er der paa dette Trin af

Sagen endnu ikke Spørgsmaal. Naar Sagen

paa denne Maade er fremstillet og debatteret

fra den juridiske Side, optages den. 2

mange Tilfælde vil Retten da strax knnne af-

sige endelig Dom (§ 178), nemlig i de

hyppigt forekommende Tilfælde, hvor der enten

kun foreligger rene Retsspørgsmaal, medens

Faktum er uomtvistet, eller hvor det hele

Retsspørgsmaal drejer sig om Fortolkningen

af Kontrakter, Testamenter eller andre skriftlige

Dispositioner. Men hvor Retten ikke tror at

kunne paakjende Sagen, fordi der mangler

Bevis for relevante Omstændigheder, skal der

afsiges en Kjendelse, som i Henhold t i l de

stedfundne Forhandlinger fastsætter, hvilke

Fakta der ifølge Proceduren som relevante,

men bestridte trænge t i l at beviscs <§ 179).

Paa dette Punkt kommer det Spørgsmaal

frem, om Retten da tillige ved samme Lej-

lighed skulde bestemme, hvo af Parterne der

! har Bevisbyrden for de angivne bestridte Om-

stændigheder, men, som ovenfor bemærket, er

Kommissionen med Hensyn t i l dette omtvistede

Spørgsmaal kommen ti l det Resultat, at

Rettens Kjendelse ej bor befatte sig hermed,

men indskrænke sig t i l at kræve Bevis for

de relevante Omstændigheder, der efter Par«

ternes Erklæringer under Sagen trænge t i l at

bevises. Det er en Selvfølge, at Retten ikke

kan træffe denne Afgjørelse, uden at dens
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Kjendelse herom kan komme t i l at indeholde

forskjellige Forudsætninger (udtrykkelige eller

stiltiende) om Retsforholdets faktiske eller retlige

Egenskaber, men forsaavidt bor der ikke t i l -

lægges Kjendelsen Retskraft (§ 179 2det

Stykke). Kun forsaavidt angaar Afgjørelfen

af, hvad der skal bevises, er Kjendelsen bindende

for Parterne og Retten, og det skal herved

bemærkes, at det paa dette Trin af Proceduren

vil vcrre naturligt, at Retten for en Sikkerheds

Skyld forlanger Bevis for alle de Omstændig-

heder, der kunne faae Betydning under de for-

skjellige Eventualiteter med Hensyn t i l de retlige

Opfattelser, som naturligen frembyde sig. Forst

naar denne Rettens Afgjørelse foreligger, er det

billigt og berettiget at forlange af Parterne,

at de alvorligen skulle overveje, hvem af dem

det vil paahvile at skaffe Bevis for de for-

skjellig? Bevis tiltrængende Omstændigheder, og

hvilke Vidner eller andre Beviser de t i l den

Hensigt ville benytte, medens det er en meget

streng og generende Fordring, at de allerede

t i l den første mundtlige Forhandling skulle fore-

tage alle disse Overvejelser og Underssgelser,

skjont de maaske ville blive aldeles overflsdige.

Lovforslaget bestemmer derfor, at naar Rettens

Afgjsrelse af, hvad der skal bevises, er givet,

udsættes Sagen, og i et nyt Retsmøde ville

da Parterne have at fremkomme med deres

Begjæringer i Henseende t i l Bevisernes Forelfe

(§§ 180 og 181). I dette bevisforberedende

Mode skulle alle Bestemmelser træffes, som

behøve at gaa forud for den egentlige Bevis-

førelse Enhver af Parterne maa derfor i

dette Mode opgive, hvilke Vidner han onsker

at fore, om han vi l have Syns- eller Skjons-

forretning optaget, om han forlanger, at Mod-

parten skal mode frem ti l mundtlig Nfhorelse

m. v.; men for al det kan være Parterne mu-

ligt definitivt at fremkomme med deres Begjæ-

ringer i Henseende t i l Beviset, maa det paa-

lægges dem gjensidigen en vis Tid forud for

Modet at underrette hinanden om, hvilke Be-

viser de ville fore, tbi den ene Part kan ikke

tage nogen Bestemmelse herom, forend han

veed, hvad den anden Part vil producere.

Naar alle de Bestemmelser, som behøves for

at forberede Bevisforhandlingen, ere trufne, be-

rammes tilsidst en Tid t i l denne, hvorved na-

turligvis bliver at iagttage, at der levnes den

fomodne Frist t i l forinden Bevisforhandlingen

at skaffe alle Beviserne tilstede, saaledes at det

kan ventes, at Bevisførelsen uhindret kan gaa

for sig og bringes t i l Ende i det berammede

Mode ( § 1 8 1 Lit i . s).

Paa dette Punkt bliver det Spørgsmaal

at berore, hvorvidt Parterne fra noget bestemt

Tidspunkt af prcekludcres med deres Beviser.

Det gaar selvfslgeli.i ikke an som Regel at

tilstede dem uden Varsel t i l Modparten eller

Retten at fremkomme med nye Beviser under

selve Berisforhandlingen, thi derved vilde ide-

lige Udsættelser af denne foranlediges t i l stor

Ulempe for de Modende. Det maa som

Regel fastholdes, at alle de Beviser, som agtes

forte, skulle foreflaaes i det i § 181 omhand-

lede Retsmøde, saa at der senere ikke med

Nytte kan fremsættes Begjæringer om at

maatte faae fort nye og andre Beviser, Men

det er tvivlsomt, om Undtagelser fra denne

Regel skulle tilstedes eller ikke. Det kan

naturligvis forekomme, at Parten ej har

kjendt et eller andet Bevis saa betimeligt, at

han kunde begjære det fort i det omtalte

Retsmøde, uden at dette kan tilregnes ham

som en Fejl eller Forsommelse, og der bor

derfor eristere Retsmidler, hvorved Parten kan

hjælpes i saadanne Tilfælde. Et Middel frem-

byder Lovforslaget derigjennem, at der under

saadanne Omstændigheder ifølge § 327 Nr. 1

kan tilstedes ny Foretagelse af Sagen, og det

er klart, at dette Middel under Lovforslagets

Appelsystem er den eneste Redning, naar de

nye Beviser forsi opdages ef ter Hovedforhand-

lingen, Men naar de opdages f o r Hoved-

forhandlingen, bliver det et Spørgsmaal, om

de ubetinget skulle udelukkes fra at komme

frem under denne, og Parten skal henvises t i l

> at søge ny Foretagelse af Sagen ifølge § 327

! Nr. 1, eller om der skal aabnes Adgang t i l at

fremfore Beviserne under Hovedforhandlingen,

endog hvor dette vilde nødvendiggjøre en Ud-

sættelse af den. Det er utvivlsomt, at det

første Alternativ vil virke kraftigst t i l at bringe

Parterne t i l at koncentrere deres Beviser og t i l

^ at gjøre sig Umage for ikke at forbigaa Noget

i det i § 181 omhandlede Retsmøde, medens

^ der paa den anden Side ikke kan afstedkommes
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nogen materiel Uret herved, da der i § 327

Ni. 1 anvises en Retshjælp, som i sig maa

erkjendes at fyldestgjøre den virkelige Retfær-

digheds Krav. Men Kommissionen har dog

ikke destomindve bestemt sig t i l at tilraade det

andet Alternativ, Det vilde formentlig være

unaturligt, at Parterne og Retten skulde be-

byrdes med at gjennemgaa en Hovedforhand-

ling, om hvilken det maaske allerede, forend

den foregik, var saa temmelig klart, at den

vilde blive ophævet og ny Foretagelse af Sagen

indrommet. Det Unaturlige heri vilde vistnok

være et storre Onde end den Ulempe, at Ho-

vedforhandlingen en Gang imellem maatte blive

udsat. Derfor har Lovforslaget indrommet Und-

tagelse fra Reglen i § 182 1ste Punktum,

naar særegne Omstændigheder retfærdiggøre, at

Beviserne ikke blcve angivne i det i § 181

omhandlede Mode (§ 184), For imidlertid

saameget som muligt at forhindre de skadelige

Folger af Hovedforhandlingens Udsættelse i

Anledning af saadanne ny tilkomne Beviser er

det foreslaaet, at vedkommende Parter, der

ville andrage paa at fremkomme med Bevi-

serne, i Reglen skulle træffe de fornødne For-

anstaltninger t i l Hovedforhandlingens Udsæt-

telse saa betimeligt forud for Retsmødet, at

der i Tide kan gives alle Vedkommende Un-

derretning om den forandrede Bestemmelse, jfr.

s 185. Men Adgangen t i l Udsættelse i

selve Retsmødet kan dog ikke absolut lukkes;

kun bor der vcere Ansvar forbunden med For-

sømmelse i at bevirke betimelig Bestemmelse

om Udsættelsen jfr. § 186.

IV. Det frie Vcvis.

Ingen Grundsætning har opnaaet en

mere almindelig Anerkjendelse i samtlige nyere

Proceslove og Udkast end den, at Beviset ber

vcere frit, navnlig i den Forstand, at Retten

ikke i Bedommelsen af de foreliggende Beviser

og deres Resultat kan bindes ved Regler.

Denne Grundsætning griber imidlertid mere

om sig; den viser sin Virkning ikke alene ved

Bedommelsen af den egentlige Bevisførelse,

men ogsaa i Rettens Sti l l ing t i l Forhandlin-

gerne i det Hele taget.

a) Hvad der er benægtet og hvad der er

indrommet, maa bedommes efter et frit Skjsn

over Forhandlingerne i det Hele. Den nugjæl-

dende Rets Regel om speciel og udtrykkelig Benæg-

telse af de enkelte faktiske Anbringender med den

Virkning, at Forsommelse heraf sættes lig I n d -

rommelse, v i l i mange Tilfælde node R«tten

t i l at anse Noget for indrommet, som det

aabenbart er Parternes Hensigt at benægte,

ligesom Gjennemforelsen af en saadan Regel

overhovedet er meget vanskelig, hvor Forhand-

lingerne i Sagen ere mundtlige. Derfor be«

stemmes det i § 94, at Retten efter et Skjon

over Forhandlingen i det Hele afgjør, om en

ikke udtrykkelig og særlig benægtet Kjends-

gjerning skal ansees for indrommet eller be-

stridt, og i § 270 udtales den almindelige

Regel, at Retten efter frit Skjon i Henbold

t i l det samlede Indhold af Forhandlingerne

og Bevisforclsen afgjør, hvorledes Sagens

faktiske Sammenhæng skal antages at være.

Det er vel ogsaa efter Lovforslaget Regel, at

Parterne.ere pligtige at erklære sig bestemt og

utvetydigt over Sagens faktiske Sammenhæng,

men Iagttagelsen heraf betrygges tilstrækkeligt

dels derved, at Retten kan stille Spørgs-

maal t i l Parterne og saaledes give dem den

fornødne Opfordring t i l at hæve Tvetydighe-

den eller Mangelfuldheden i deres Proceserklæ-

ringer, dels derved at Retten kan, men ikke

skal fortolke Ubestemtheden, Tvetydigheden eller

Tavsheden ti l Partens Ugunst, en Regel, der

indeholder tilstrækkelig Tvang paa Parterne,

jfr. §§ 95 og 97. Det kunde synes følge-

rigtigt, at de foranforte Grundsætninger ogsaa

maatte ytre deres Indflydelse ved Bestemmel-

sen af Udeblivelses Virkninger, og det er der-

for ogsaa i den fransk-rhinske Proces idet-

! mindste i Theorien opstillet som Regel, at

Indstævntes Udeblivelse ved den mundtlige For-

handling ikke skal, men kan opfattes som en

^ Indrommelse af Sagsøgerens Fremstilling af

l Faktums Sammenhæng, hvoraf altsaa følger,

^ at denne efter Omstændighederne kan blive

^ nodt t i l at forskaffe Beviser, uagtet Indstævnte

^ udebliver. Det kan vistnok ikke nægtes, at en

konsekvent Gjennemforelse af Princip et om

Rettens frie Bedommelse af Forhandlingerne

! i det Hele ved Fastsættelsen af, hvad der ind-
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remmes og benægtes, synes at maatte fore

hertil, og at en Regel om, at Udeblivelsen

skal have en lovbestemt Virkning i den ene

eller den anden Retning, egentlig kommer i

Strid med dette Princip; men det maa vel

erindres, at her andre Hensyn gjøre sig gjæl-

dende ved Siden af det omtalte Princip, og

Spørgsmaalet er da, hvilke Krav der skal t i l-

lægges mest Vægt. Det ligger nemlig i Sa-

gens Natur, at de Grundsætninger, som gjøre

sig gjældende ved Bedømmelsen af en kontra-

diktorisk Forhandling, ikke kunne anvendes ved

Bedømmelsen af en eensidig, fra hvilken Mod-

parten holder sig borte. Naar en kontradik-

torisk Forhandling mellem Parterne finder

Sted, er det muligt at slutte Noget af deres

Udtalelser med Hensyn t i l , hvad de ville be»

nægte, og hvad de ville erkjende, især naar del

erindres, at Retten har Adgang ti l at stille

Spørgsmaal t i l dem og derved foranledige

dem t i l at udtale sig tydeligere. Men naar

Indstævnte bliver helt borte, er det ikke muligt

heraf at slutte Noget ti l, hvordan han stiller

sig overfor de enkelte Punkter i Sagsøgerens

Asserta. Det bliver aldeles vilkaarligt at til«

lægge Udeblivelsen forskjellig Betydning i dette

Tilfælde, saaledes at man undertiden betragter

den som Benægtelse, undertiden som Indrom-

melse. Derfor siges det ogsaa i den fransk-

rhinske Proces faktisk at have uddannet sig

som Regel, at Udeblivelsen ansees som lig

Indrømmelse af Sagsøgerens Fremstilling.

Som en Folge heraf har Lovforslaget i Over-

ensstemmelse med de fleste nyere Love opstillet

en lovbestemt Regel om Udeblivelsens Betyd-

ning (§ 286).

d) Det er i senere Tider bleven paastaaet,

at faste Bevisbyrderegler ere i Str id med det

Princip, hvorpaa den frie Bevistheori hviler,

og at det i hver enkelt Sag maa bero paa

et Skjon, om den ene eller den anden af

Parterne bør præstere Beviset, jvfr. L. v. Bar

Recht und Beweis im Civilprocesse, S . 36 ff.

Da det saaledes ikke kunde siges forud i Hen-

hold t i l almindelige Regler, hvorledes Bevis-

byrden skulde fordeles, syntes denne Lære i et-

hvert Fald t i l sin praktiske Udvikling at maatte

kræve en Bevisbyrdekjendelse, og dens naturlige

Mening maatte være, at Retten i at fordele

Bevisbyrden mellem Parterne ej skulde være

bunden af Lovregler. Forkaster man derimod

Bevisbyrdekjendelsen, og gaar man ud fra, at

Parterne selv maa udfinde uden Rettens Hjælp,

hvo af dem der skal præstere Bevis for denne

eller hin Omstændighed, maa man nødvendig-

vis forudsætte et Indbegreb af objektive Rets-

regler, som heri maa vcrre ledende, da Par-

terne ellers vilde blive henviste t i l at gribe al-

deles i Blinde og at anticipere et rent sub-

jektivt Skjøn hos Dommerne. Efter lovud-

kastets hele Indretning maa faste Bevisbyrde-

regler forudsættes, men da disse væsentlig ere

af civilretlig Natur og kun lade sig bestemme

i Forbindelse med en Opfattelse af Retsfor-

holdenes civilretlige Karakter, medens alminde-

lige processuelle Negler i saa Henseende ville

vise sig at være rent formelle og ude af Stand

t i l virkelig at oplyse Noget, kan der i Pro-

cesloven kun indsættes en almindelig Udtalelse,

som opretholder den hele udviklede Ret og

Praxis paa dette Omraade, jvfr. § 198.

«) Bevisets Frihed viser sig fornemlig i to

Retninger.

For det Første moder det Spørgsmaal, ved

hvilke Bevismidler kan Bevis fores, og for

det Andet møder det Spørgsmaal, om Retten

i at bedomme de forte Bevisers Virkninger

er bunden eller indskrænket ved Lovregler.

Mange Lovgivninger, som besvare det sidste

Spørgsmaal benægtende og indromme den

storste Frihed i Bevisets Bedommel'e, opstille

derimod betndelige Indskrænkninger i forsinævnte

Henseende. Navnlig maa her mindes om den

fransk-rhinske Rets Begrænsninger af Vidne-

beviset, hvorefter der, rigtignok med meget

vidtgaaende Undtagelser, ved alle Retshandler

af mere end 150 trs. Værdi maa oprettes

skriftlige Overenskomster, idet Vidnebevis ikke

tilstedes. Men ligesom man i Tyskland har

forkastet denne Indskrænkning som stridende

mod Folkets Retsbevidsthed (jfr. Motiverne t i l

Udkastet*) t i l en Civilproceslov for hele det

) Dette Udkast, som i sin oprindelige Form offent-
liggjoides 1872 og senere i en noget forandret
Skikkelse vedtoges af Forbmidsraadet, dlen forelagt
den tyske Rigsdag i den i slutningen af 1874
begyndte Session og derefter endelig nedtaget af
Rigsdagen i December I87l>. Forsaavidt der i
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tyfle Rige, S . 200—201) , saaledes har Kom-

missionen ikke fundet nogen Anledning t i l at

soae at overføre den i vor Ret. Kommis-

sionen har tvertimod ment at maatte beholde

det Princip, fom med meget faa og lidet be-

tydende Undtagelser gjælder hos os, nemlig

at Parterne kunne fore det dem paahvilende

Bevis, ved hvilke Bevismidler de selv ville,

og at det ene Bevismiddel kan træde istcdet-

for det andet, ligesom der ej heller er No-

get ivejen for, at Parten samtidigt kan be-

nytte forskjellige Bevismidler for at godtgjøre

Noget (§ 196).

Medens der, som bemærket, endnu i flere

fremmede Love bestaar Indskrænkninger i Hen-

seende ti l Benyttelsen af Bevismidlerne, er det

derimod blevet den aldeles overvejende Ret-

ning i de nyere Proceslove fom Rc,,el at op-

hæve de legale Forskrifter for Bevisbedommelsen,

saaledes at Relten ikke ved Lovregler skal hin-

dres i at anse Noget for bevist, fom efter dens

Overbevisning er tilstrækkeligt godtgjort, eller

nodes t i l at anse Noget for bevist, fom efter

dens Overbevisning ikke er det, jfr. § 197.

Den vigtigste Forandring, som dette Princips

Overforets« i vor Ret vil medføre, er Ophæ-

velsen af Forskriften i Lovens 1 —13—1 om,

at der udførdies to Vidner t i l et fuldstændigt

Vidnesbevis, og at der paa den anden Side

ogsaa ved to udadlelige og overensstemmende

Vidner tilvejebringes et fuldstændigt Bevis,

som afset fra Modbevis skal respekteres af

Domstolene. At naturligvis ogsaa alle Forsog

paa ved Regler at udmaale Indiciebevisets

Styrke (jfr. Frd. 8 de September 1841) maa

opgives, er en Selvfølge Dog vil det være

nødvendigt at bibeholde enkelte Afvigelser fra

Grundsætningen om den frie Bevisbedommelse.

Taaledes er der for det Forste i Overensstem-

melse med de fleste fremmede Love bibeholdt

enkelte faste legale Regler om Dokumentbeviset,

dels derved, at der er opstillet en Retsformod-

ning for offentlige Dokumenters Wgthed (§ 248),

ligesom de hidtil gjældende Regler om offent-

lige Dokumenters Beviskraft ere bibeholdte (§§

Texten henvise« t i l Udkastet« Motiver, gjcelder Hen-
visningen, hvor itke Andet er udtrykkelig sagt, Ud°
lastet i den Skikkelse, hvori det 1874 blev forelagt
dm tyfie Rigsdaz.

244 og 245), dels derved, at der fremdeles

agtes tillagt private Dokumenter den særegne

Virkning, at Producenten af dem i Reglen

uden videre BeviZ kan kræve Modparten, som

ikke vil anerkjende Dokumentets Wgthed, t i l

Parts Ed (§ 253), ligesom ogsaa her kan

mærkes Reglen i § 2 5 1 . Disse Modifikatio-

ner maa væsentlig begrundes ved Hensyn t i l

Samhandelens Tarv, der kræver, at man t i l

en vis Grad maa forud være forsikret om, at

offentlige Dokumenter ville blive holdte for

a?gte under visse bestemt angivne Forudsætnin-

ger, og at der t i l private skriftlige Dokumen-

ter maa være knyttet visse Fordele i Henseende

ti l Beviset For det Andet indskrænkes Prin-

cipet om den frie Bevisbedømmelse ved Reg-

lerne om Parts Ed, om end Dommerens Fri-

hed ogsaa her paa visse Punkter bor udvides

sammenlignet meo den hidtil gjældende Ret.

Det er navnlig klart, at der altid maa tillæg-

ges Parts Edens Aflæggelse eller Nægtelse en

vis bestemt af Rettens Skjon uafhængig Virk-

ning, en Tanke, der faar sit skarpeste Udtryk

deri, at Dommen affattes alternativt og Eds-

sagen udskydes t i l at fslge efter denne fom et

Supplement med forud fastsat Virkning (§

259). Men dernæst ligger det nær, at om

man end i det Hele lader det bero paa Ret-

tens Skjon, om Parts Ed skal benyttes, og i

bekræftende Fald, hvilken af Parterne der skal

stedes t i l at afgjøre Sagen ved Ed (§z 257

og 258), vil der dog altid være Tilfælde,

hvor praktiske Grunde kunne tale for at give

den ene Part en vis Ret t i l uden Bevis fra

sin Side at kræve Modparten t i l Ed med

Hensyn t i l visse Fakta, jfr. § 258 2 det og

3 die Stykke.

6) Nogle særegne Anvendelser af den frie

Bevisbedommelfes Princip indeholdes i §§ 199

og 200. Den første af disse Paragrafer be°

skjæftiger sig med Erstatningssager og giver

Frihed i Bedommelsen ikke blot ved Fastsættel«

sen af Erstatningens Beleb, men ogsaa ved

Spoxgsmaalet, om Skade er foraarsaget ved

en vis Handling eller Undladelse. Det har

andetsteds, hvor en legal Bevistheori har her-

sket, navnlig i Tyskland, været folt som en

stor Ulempe, at strengt Bevis skulde fores i

saadanne Sager, baade for at Skade er lidt,
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og for Skadens 3 tsrreli'e, om end i sidste Hen-

seende den faakaldte M-gmsutnm in litem har

ydet nogen Lettelse, og det er med Feje fremhævet,

at den Skadelidende faktisk g>sres omtrent ret-

los ved saadanne Fordringer; i Modsætning

t i l de for den sunde Menneskeforstand stedende

Resultater, der saaledes jævnlig fremkomme i

de tyske Grstatningsprocesser, fremhæves den

Prazis, som følges ved franske og engelske Dom--

stole, hvor et frit Skjon udoves baade med

Hensyn t i l Spørgsmaalet, om Skade er'bevir-

ket ved Partens Handlinger eller Undladelser,

og om Erstatningens Storrelse, og hvor en

langt bcdre og simplere Fyldestgjørelse af den

materielle Retfærdigheds Fordringer opnaaes.

Om nu end vor Bevistheori ved Erstatnings-

spørgsmaal, som overhovedet, er noget mindre

stiv end den tyske, og om end den Grundsæt-

ning maatte kunne siges at være anerkjendt

hos os, at Fordringen t i l Beviset i slige Sa-

ger maa lempes efter Sagens Omstændigheder,

hersker dog i Principet den samme Betragt-

ningsmåde her som i Tyskland, og der er der°

for Anledning t i l at give en udtrykkelig Regel

om Forholdet (§ 199).

I § 200 afgjøres det andensteds meget

omdebatterede og paa forskjellig Maade loste

Spørgsmaal, hvilken Virkning der i Civilsager

skal tillægges Straffedomme, som ere overgaaede

Sagens Parter, forsaavidt disse Domme maa

antages at have paakjendt Punkter, der ere af

Vigtighed i Civilsagen, Da Straffedommen, som

ikke fældet mellem de samme Parter, under de

angivne Forudsætninger ikke virker som bindende

Retsafgjørelse (res Mdicara), men kun kan

have Betydning som Bevismiddel, kræver og°

saa her den frie Bevisbedømmelses Princip,

at der ikke tillægges den nogen bestemt legal

Virkning som saadan, men at det overlades t i !

Rettens frie Skjon, hvilken bevisende Betyd-

ning den skal have. I Resultatet vi l delte jo

vistnok fore t i l , at en fældende Straffedom

som oftest ansees for tilstrækkeligt Bevis for,

at de Domfældelsen begrundende Handlinger ere

begaaede af Parten, medens omvendt en Fri-

findelsesdom i Straffesager ikke i Reglen vil

blive anset for tilstrækkeligt Bevis for Ved-

kommendes Uskyldighed, men videre bor der hel-

ler ikke gaaes, og Civildommeren bor ikke an»

sees for bunden ti l de angivne Regler, hvor

Sagens Omstændigheder virkelig for den frie

Bedommelse fore t i l et andet Resultat.

V. Retsmidlerne.

Det er allerede ovenfor bemærket, at

Retsmiddelsystemet nødvendigvis maa forme sig

anderledes i en paa Umiddelbarhedssystemet

hvilende Proccsmaade end i de hidtil paa Ev-

ropas Kontinent kjendte skriftlige eller mundt-

lige Procesformer. Appel i Betydningen af

en Kritik af den underordnede Rets hele Be-

handling fra Synspunktet, om Dommen er

vel grundet (an bens, au male ^jrMeatuia),

er kun tænkelig, hvor hele Underretsbehand-

lingen fireres ved Skrift, faaledcs at den kan

forelægges Overretten i selv samme Skikkelse,

som den forelaa Underretten, men herom kan

der kun være Tale, hvor den skriftlige Proce>

dures Hovedgrundsætning, at Retten kun dom-

mer efter de skrevne Akter („c^vocl nou sst,

iu aetig, uou 68t in rnuii^o"), gjælder.

Hvor Proceduren, felv om herved kun tænkes

paa Parternes Plædering af Sagen, er virke-

lig mundtlig, og hvor der som en Folge heraf

dommes umiddelbart efter de mundtlige For-

handlinger, uden at det forsaavidt lommer i

Betragtning, om det Anfsrte er optaget i dc

Skrifter, hvorved Forhandlingen forberedes, er

en Appel i denne Betydning umulig, da Under-

retsbehandlingen ikke kan forelægges Over-

retten i uforandret Skikkelse. I den fransk-

rhinske, hannoveranske, bajerske, wurtembergske

! og andre nyere Proceslove bestaar Appellen

derfor ogsaa i, at Sagen forhandles som ny

! for Appelretten; kun fastholdes den Anskuelse,

at da Behandlingen i Appelmstantsen er at

anse som en Fortsættelse af dm første Be-

handling, maa Sagens Identitet bevares, hvil-

^ ket medfører, at nye Paastande i Reglen ikke

^ kunne gjøres gjældende i Appellen, hvorimod

nye Fakta (Benægtelser, Indsigelser, Søgsmaals-

grunde) og nye Beviser kunne fremfores for

^ Overretten. Imidlertid maa dog den Sæt«

ning, at Sagen behandles som ny i Appellen,

forstaaes med væsentlige Begrænsninger. Der

menes ikke hermed, at Beviserne maa fores

! om igjen for Overretten; men man kan hen»

, holde sig t i l de i første Instants forte Vidner,
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Synsmænd osv,, hvis Udsagn derfor fuldstæn-

digt protokolleres, og idet man producerer disse

for Overretten, kan man dermed forbinde nye

Beviser. Endvidere betyder Appelsags Anlæg

ikke heller, at den første Dom aldeles taber

Kraft og Betydning, men Underretsdommen

staar ved Magt i alle de Punkter, med Hen-

syn t i l hvilke den ikke er specielt paaanket,!

hvorved dog er at bemærke, at Kontraappel

tilstedes under meget lette og simple Former.

Dette Appelsystem er uforeneligt med

Umiddelbarhedsprincipet og ligesom det ikke!

findes i den engelst-amerikanske Ret, saaledes

var det ogsaa opgivet i det tyske Proceslovud-!

last af 1872, hvor det havde givet Plads for

et Retsmiddelsystem, hvilende paa de samme

Grundsætninger som de, Kommissionen allerede

ved sine Forhandlinger i 1 8 6 9 — 1 8 7 0 erkjendte

for rigtige. Derimod har det tyske Udkast af!

1874, med hvilket den endelig vedtagne Lov

forsaavidt stemmer overens, i den nævnte Hen-

seende gjort et væsentligt Tilbageskridt.

Den første Bemærkning, som i saa Hen-

seende frembyder sig, er, at naar det aner-'

kjendes, at Dommeren selv umiddelbart maa,

se og hore Vidnerne og de andre Beviser i

Sagen, for at kunne fælde en retfærdig og

velgrundet Dom — og deri bestaar Umiddel-

barhedsprincipet — , saa vil det være menings-

loft at sætte Kollegialretsdommernes Skjon

over de for dem umiddelbart forte Beviser

under Appelrettens blot paa skrevne Beret-

ninger byggede Dom om Beviset. Det vilde

være en Appel fra en Ret, der har bedre

Erkendelseskilder at skotte sig paa, t i l en Ret,

der har mindre gode (axrMatio a Mcliey insiius

iutonnat« 26 ^uHicsiQ psjus illckorruancinm).

Den anden Bemærkning er, at man for at opnaa

denne mindre paalidelige Appelprsvelse odelægger

den mundtlige Forhandling i første Instants.

Thi skal det i første Instants under Hovedfor-

handlingen forte Bevis tjene t i l Grundlag

for Appelrettens Dom, maa Skriveriet i stort

Omfang vedblive, navnlig maa en trættende

Protokollering af Vidneudsagnene i første I n -

stants finde Sted. Men hvorledes den mundt-

lige Forhandling overskjæres, generes og forstyrres ved disse idelige Protokollationer, er let

at indse; den hannoveranske Praxis frembyder

tilstrækkelig afskrækkende Erfaring i saa Hen-

seende, jfr. Bar. S . 53. Det kan derfor

ikke være tvivlsomt, at det, naar man vil be-

vare Appel i Bevtssvorgsmaalet, baade er

konsekvemere og i praktisk Henseende hensigts-

mæssigere at opgive ethvert Skin af Mundt-

lighed i Bevisforelsen og lade Beviserne frem-

komme i skriftlig Form ogsaa for Dommerne

i første Instants, end det er at komme ind

paa saadanne Mellemvejssystemer som de her-

omhandlede, hvor Retten i første Instants skal

domme umiddelbart efter Vidneudsagnene, men

disse dog skulle protokollens, fordi Appelretten

eventuelt skal domme efter det skrevne Bevis-

materiale.

Den nyere Videnskab har derfor fort t i l

den Indsigt, at et Appelsystem af den gamle

Art (Provelse af hele Underretsforhandlingen

ogsaa Bevismaterialet) ikke er muligt i en

virkelig mundtlig Procedure, og at det modi-

ficerede Appelsystem, som de nyere Proceslove

opstille, og som hviler paa det Princip, at

Overretsproceduren ikke er bunden ved Under«

retsproceduren, ikke er noget Retsmiddel af den

Karakter som den gamle Appel, men noget

helt andet, nemlig simpelthen en Adgang for

Parterne t i l at gjenoptage Sagen t i l ny For-

handling trods den afsagte Dom. Det Spørgs-

maal, om saadan Gjenoptagelse skal tillades,

og under hvilke Betingelser, maa besvares efter

ganske andre Synspunkter, end dem, der ere

afgjørende med Hensyn t i l Appel i Betydning

af Provelse af den underordnede Rets Be-

handling og Dom.

Lovforslaget har derfor gjort følgen de Be-

tragtninger gjældende:

1) Adgang t i l at erklære sig utilfreds

med Behandlingen i første Instants og forsøge

en ny Forhandling af Bevisspørgsmaalet for en

ove ro rdne t Ret er der ikke i Almindelighed

Grund t i l at indromme, hvis Behandlingen i

første Instants i sig er indrettet paa at yde

den fulde Betryggelse for en kyndig og alsidig

Bedommelse af Bevisspørgsmaalet i Sagen.

Derfor kan Adgang t i l saadan Gjentagelse af

den hele Forhandling ikke indrommcs ved

Landsretterne, hvor Domstolenes Indretning (et

storre Antal af de bedste og indsigtsfuldeste

Jurister) frembyder al den Garanti, som Staten

3



efter de menneskelige Forhold kan yde for Be-
dommelsens Paalidelighed. Derimod stiller
Sagen sig anderledes ved Underretterne, hvor
Paadommelsen af Smaasager er betroet t i l en
Gnkeltdommer, der ikke kan forudsættes altid
at henhore t i l de dygtigste og indsigtsfuldeste
Jurister i Landet. Det kan ikke med Villighed
forlanges, at Parterne ubetinget skulle slaa sig
t i l Ro ved hans, den enkelte Mands, Afgjørelse,
men der maa i Reglen aabnes dem Adgang t i l
at indbringe Sagen for en Landsret og saaledes
erhverve en ligesaa betryggende Afgjsrelse som
den, der i storre Sager strax opnaaes. For-
saavidt herimod maatte indvendes, at man da
ligesaa godt ogsaa i Smaasager kunde lade
Parterne begynde ved Landsretten og spare sig
en betydningsløs Underretsbehandling, maa hertil
svares, at Erfaringen har lært, at Parterne i
de fleste Smaasager slaa sig t i l Ro ved Under-
rettens Dom, og at det af Hensyn t i l de færre
Tilfælde, hvor Paaanke finder Sted og yder-
ligere Provelse saaledes begjcrres, vilde være
hejst urigtigt at udelukke den simple og billige
Behandling, som erfaringsmæssig i de fleste
Tilfælde forer t i l Maalet. Lovforslaget tillader
derfor en Paaanke fra Underretten t i l Lands-
retten, hvis Karakter væsentlig er den, at
Sagen stilles t i l en ny Forhandling ogsaa i
Henseende t i l Bevisførelsen, jfr. § 358.

2) Hvor den fulde Garanti er tilstede,
altsaa ved Landsretterne, bor der være Adgang
t i l en virkelig P r o v else af Dommen og
Behandlingen i fsrste Instants, forsaavidt en
saadan Provelse er forenelig med Umiddelbar-
hedsprincipet, men heller ikke mere. Den
Tanke forer i det Hele og Store t i l , at for-!
uden Prsvelsen af det Processuelle, som natur-
ligvis uden Betænkelighed kan tilstedes, kan
ogsaa en Prsvelse af Retsanvendelsen i
Landsretsdomme paa Grundlag af de fore-
liggende Forudsætninger om Bevisforelsens
Resultat tilstedes, men derimod kan den over-
ordnede Ret ikke underkjende Landsrettens paa
den mundtlige og umiddelbare Bevisforelse
byggede Skjon over Bevisførelsens Resultater.
Den overordnede Rets Provelse indskrænker sig
altsaa ikke strengt t i l Retsspørgsmaalet, men
indbefatter ogsaa Skjonnet over Sagens faktiske
Egenskaber, foisaavidt disse foreligge som z

givne; dens Provelse udstrækker sig altsaa t i l
Fortolkningen af Testamenter, Kontrakter og
andre skriftlige Dokumenter saavelsom over-
hovedet t i l Vurderingen af de Fakta, der i
Landsretsdommen ere betegnede som ind-
rsmmede eller beviste, hvorved altsaa ikke
er udelukket, at den kan komme t i l at afgjøre,
om Uagtsomhed er vist, om Parternes for-
modede Vil l ie er denne eller hin, om visfe
Forudsætninger ere optagne stiltiende i Overens-
komsten o. desl,, jfr. herved Reglen i §§ 299
og 300 sammenholdt med § 267 i S lu tn .
Den skarpeste Betegnelse af den overordnede
Rets St i l l ing t i l Sagen gives egentlig ne-
gativt, idet det maa være Regel, at den ikke
kan indlade sig paa noget Skjon over Resul-
tatet af en Bevisforelse ved Vidner, Skjon
eller Parternes personlige Afhorelse, men den
maa i saa Henseende tage Landsrettens Af-
gjørelse som noget Givet, der ikke kan kritiseres,
jfr. § 299 sidste Punktum. Paa det Om-
raade, som herefter er Gjenstand for den over-
ordnede Rets Kritik, finder en virkelig Appel
i Betydningen af en Provelse af Underrets-
behandlingens Rigtighed og Behorighed Sted,
og netop derved, at Bedommelsesgrundlaget er
det samme, opnaaes der en virkelig Garanti
ved den gjentagne Provelse, hvad der aldeles
ikke er Tilfældet, naar Sagen i Appelinstant-
fen kan fremtræde i en helt ny og anden
Skikkelse. ProvelsenZ Resultat maa iøvrigt
naturligen blive forskjelligt, eftersom Paaanken
angaar processuelle Fejl eller urigtig Afgjørelse
af Tagens Realitet. Findes Anken over pro-
cessuelle Fejl begrundet, maa dette, forsaavidt
Adgangen t i l at beklage sig endnu staar aaben,
blive total eller partiel Annullation af Be-
handlingen og efter Omstændighederne Hjem-
visning, forsaavidt Paastand herpaa nedlægges.-
Ankes der derimod over, at Landsretten har
fejlet i Henseende t i l den materielle Ret, maa
den overordnede Domstol, naar den anerkjender,
at en urigtig Afgjørelfe foreligger, foretage den
fornødne Rettelse i Dommen, Forsaavidt man
maatte bemærke, at den overordnede Rets for-
andrede Opfattelfe af Retsspørgsmaalet maaske
kan medføre, at andre Beviser maa fores end
dem, der have været undergivne Bedommelse i
Landsrettens Dom, og at derfor Parten enten
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maa kunne forelægge den overordnede Ret disse

nye Beviser eller faae Sagen hjemvist t i ! ny

Foretagelse og Bevisførelse ved Landsretten, maa

hertil bemærkes, at dette dog ikke saaledes ganske

i Almindelighed kan siges, men det bliver nod-

vendigt at overveje de forskjellige Tilfælde, der

kunne indtræde. Er Forholdet det, at Landsretten

i sin ifølge § 179 afsagte Kjendelse har und-

ladt at kræve Bevis for visse Omstændigheder,

som den overordnede Ret efter dens Opfattelse

af RetZspørgsmaalet maa anse for relevante,

foreligger der en Fejl af Retten, som begrunder

Annullation og Hjemvisning ( § 2 9 7 Litr. e,

jfr. § 298), men er der Intet at udsætte paa

Landsrettens Kjendelse og ligger Mangelen i,

at vedkommende Part har undladt at forskaffe de

fornødne,ham paahvilende Beviser for deti! Bevis

henstillede Omstændigheder, kan der ikke være nogen

gyldig og fornuftig Grund t i l Annullation

og Hjemvisning. Sagen stiller sig da saaledes,

at Parten maa bære Virkningerne af fine

Fejl, og der bliver kun det Spørgsmaal tilbage,

om han efter Omstændighederne kan finde

Hjælp ved at andrage paa ny Foretagelse af

Sagen ifølge § 327 Nr. 1. Om Hjemvisning

til Landsretten og ny Procedure og Bevisførelse

for denne uden Annullation bliver der saa«

ledes kun Spørgsmaal, naar der hverken er

Noget at udsætte paa Landsrettens Bevis-

kjendelse eller paa Parternes Udforelse af denne.

Det vil navnlig være Tilfældet, hvor Lands-

retten ifølge § 273, jfr, § 102, har afgjort

Sagen og givet endelig Dom paa en enkelt

Søgsmaalsgiund eller Indsigelse og Hojesteret

ikke billiger denne Afgjørelse, f. Er. hvor

Landsretten har taget en Indsigelse imod Sag'

søgerens eller Sagfsgtes Kompetence t i l Folge og

saaledes frifunden herpaa, uden at nogen

Procedure af Sagen iøvrigt har fundet Sted,

medens Hojesteret ikke vil godkjende denne

Indsigelse. Her maa der naturligvis, ifølge

det Udfald, Sagen har faaet ved Hojesteret,

aabnes Parterne Adgang t i l at gjenoptage

og fortsætte Proceduren ved Landsretten ganske

paa samme Maade, som om Landsrettens Dom

allerede havde statueret det Resultat, der er

antaget af Hojesteret.

8) Det Retsmiddel, hvorved der skal

Parterne Hjælp mod Folgerne af en

ufuldkommen Bevisførelse, maa i et paa

Umiddelbarhedspnncipet bygget System bestaa

i, at det under visse Omstændigheder kan

tillades dem at faae n y Fo re tage lse af

S ag en med en hel ny Bevisforhandling. Ad-

gangen hertil kan dog ikke være fr i og ubunden,

saaledes at det altid og uden Eftervisning af

særegne Betingelser skulde staa i Parternes

Magt at fremkalde en faadan ny Foretagelse

af Sagen. Heri ligger en væsentlig Forskjel

fra de nyere Proceslores Appelsystem. Thi

som ovenfor bemærket, giver dette i

Grunden en ubunden Adgang t i l ny For-

handling af hele Sagen ved Overretten og

t i l gjennem den at afhjælpe Fejl ved Proce-

duren i forfte Instants. En saadan Ordning,

der leder t i l en mindre omhyggelig Procedure

I i første Instants og henlægger Tyngdepunktet for

Sagen i Apvelinstantsen, hvor den egentlig forsi

procederes alvorligt og omhyggeligt, er ikke

heldig hverken for Parterne, som derved ledes

ind i Vidtloftighed og Bekostning, ellcr for

Retterne, da den navnlig leder t i l stor Over-

bebyrdelse' af Overdomstolene. Hvor Umiddel-

barhedsfystemet skal gjennemfores, og hvor altsaa

Vidner, Skjonsmænd og Parter paany maa

mode ved Sagens Foretagelse, vilde der der-

hos lægges en stor og ubillig Byrde paa disse.

Adgangen t i l at fane ny Foretagelse af Sagen

maa derfor knyttes t i l bestemte Betingelser,

der naturligvis kunne sættes mere eller mindre

strengt. Derom ville formentlig Alle være

enige, at en Part ikke kan opnaa ny Fore-

tagelse af Sagen, naar han baade kunde og

burde have sorget for at fore det fornødne

Bevis under den fsrste Behandling, og naar

han faktisk har havt al fornøden Adgang t i l

at varetage sit Tarv under Sagen; paa en

ligefrem uforsvarlig Procesforelse skal der ikke

bodes ved dette Middel. M m paa den anden

Side gaar det viftnok under det System, Lov-

forslaget opstiller, ikke an strengt at indskrænke

Adgangen t i l ny Foretagelse af Sagen t i l saadanne

Tilfælde, hvor Parten efter Dommens Afsigelse

finder Beviser, som han ikke for kunde eller burde

kjende, eller som forsi senere ere blevne til. Det

vilde blive et altfor rigoristisk System, der

kom ti l at staa i skarp Modsætning t i l

den gjældende Ret og t i l de nyere Proceslovos



Appelsystem, dersom enhver i og for sig over-!
vindelig Fejltagelse eller Mangel i Bevisførelsen
skal være ubetinget afgjørende imod Parten, faa°
meget mere som det let endog for den omhyggeligste
Part kan hænde, at Bevisførelsen falder ander-
ledes ud for ham, end han havde ventet, f. Ex.
ved at hanh Vidnebevis odelægges ved Kryds-
eraminationen eller at Modpartens Vidner ud-
sige Ting, han ej havde kunnet forudse. I saa-
danne Tilfælde kan det stille sig saaledes, at
Parten er istand t i l at skaffe andre og flere
Beviser, hvorved Sagen atter kan vendes t i l
hans Fordel, skjont han fra Begyndelsen ikke
havde Grund t i l at tro det fornøden! at gribe
t i l dem. Lovforslaget hviler derfor paa den
Betragtning, at Adgang t i l ny Foretagelse
af Sagen bor staa aaben for den Part, som
efter Sagens Paadommelse ser sig istand t i l
at fere andet og bedre Bevis, naar det ikke
kan tilregnes ham som Forsommelse, at Be-
viserne ej bleve forte under Sagen. Naar
dette kan siges at vcrre Tilfældet, maa over-
lades t i l Rettens frie Skjon. Foruden dette
Tilfælde irna selvfslgelig ny Foretagelse tnd°
remmes i de sædvanlige Restitutionstilfælde,
men derom er der ikke Grund t i l at gjøre
videre Bemærkning paa dette Sted; jfr. § 327
Nr. 2 — 5 .

4) Ved Siden af de nævnte Retsmidler
(Paaanke af hele Sagen fra Underretten —
den begrænsede Paaanke og ny Foretagelse af
Sagen ved Landsretlen) staar som et Rets-
middel af mindre Betydenhed Besværing t i l
ho je re Ret. Synspunktet for dette er, at der
bor være en Adgang t i l at fa ae visse rent for-
melle Spørgmaal og visse mindre vigtige eller
med Processagens egentlige Realitet ikke sam-
menhængende Spørgsmaal afgjorte af en hojere
Ret paa en simpel og hurtig Maade og navn-
lig saaledes, at der i stige Tilfælde kan dis-
penseres fra Mundtlighedspiincipcts strenge Kow
sekventser, idet en Afgjørelse paa væsentlig strift
ligt Grundlag efter Omstændighederne kan være
tilstrækkelig. De Eporgsmaal, som formentlig
bor henvises t i l Afgjørelse ad Besværingsvejen,
ere for det Fors te de IncidenMvistigheder,
som opstaa ikke mellem Sagens Parter, men
mellem disse og Trediemand, navnlig Vidner,
Synsmænd, Ihændehavere af Dokumenter, der

paastaaes fremlagte t i l Oplysning i Sagen, eller
Hoved- og Biintervenienter, der ville indtræde
i Sagen, og for det Andet endel Parterne
uedrorende formelle Spørgsmaal, sum ikke staa

nogen reel Forbindelse med Processen og
dens endelige Udfald, f. Ex. Inhabilitetsind-
figelser, Spørgsmaal om Udskrifters Medde-
lelse, visse Omkostningsspørgsmaal o. st.
Endelig for det T r e d i e alle de Tvistigheder,
om opstaa angaaende processuelle Spørgsmaal

mellem en Part og Retten eller Retsforman«
den i Tilfælde, hvor disse Spørgsmaa! af-
gjøres uden foregaaende kontradiktorisk Forhand-
ling ifølge ensidig Henvendelse af den ene af
Parterne, f. Ex. naar Udsættelse af Hovedfor-
handlingen søges i Anledning af nye Beviser
eller personlige Forfald ifølge § 184.

Det følger af sig selv, at Besværing lige-
saavel kan benyttes som Retsmiddel i Under-
retssager som i Landsretssager, kun at Be«
sværingen i det første Tilfælde gaar t i l Lands
ret og i det sidste Tilfælde t i l Hojefteret, jfr,
derfor § 360.

Kommissionens Medlem G. Brock har
ikke kunnet slutte sig t i l Flertallets Udkast
angaaende Retsmidlerne imod Landsretter- »
nes Domme og t i l de Regler om Procesmaa-
den, der staa i umiddelbar Forbindelse med
samme.

Med Hensyn t i l de Sager, der i første
Instants ere paadomte ved Underretterne, der
ikkun beklædes as Enkeltdommere, hjemler Ud-
kastet som Retsmiddel Paaanke t i l Landsret-
terne. Underretsdommen kan her underkastes
Paaanke i hele sit Omfang, saavel med Hen«
syn t i l de af Parterne paaberaabte Kjendsgjer«
ninger og Beviset som med Hensyn t i l Rets-
spørgsmaalet.

Langt mere indskrænket er Udkastets sæd-
vanlige Retsmiddel imod de ved Landsret-
terne afsagte Domme. De kunne paaankes
for Hejesteret, men Angrebet kan alene rettes
mod Landsrettens Bedommelfe af Sagens
retlige Side, det være sig nu med Hensyn t i l
Formaliteten eller Realiteten. Sagens fakti-
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ske Side har derimod fundet sin endelige Paa-

kjendelse i første Instants. Bevisspørgsmaa-

let er afgjort og kan ikke gjenoptages for

Hojesteret. Herfra gjøres kun Undtagelse, naar

Beviset maatte ftstte sig paa Dokumenter, der

have været fremlagte for Landsretten, eller kan

udledes af de for Landsretten fremlagte Sags-

fremstillinger (Udkastets § 299,) Er derimod

Beviset fort ved Vidner, Syn eller Afhorelse

af Parterne, eller delvis ved saadanne Bevis-

midler og ved Dokumenter, kan fornyet Provelse

ikke finde Sted. Nye Dokumenter eller Op-

lysninger kunne ikke forelægges, og end mindre

kan der virre Tale om at fore Vidner, optage

Syn eller afhore Parterne.

Udkastets Regler om Paaanken forHojeste-

ret bryde saaledes fuldstændig med den nu-

værende Hojesteretsprocedure. Denne bevæger

sig nemlig frit over Sagen i dens fulde Om-

made. Selv om den efter Lovreglerne i sit

Væsen skulde indskrænke sig t i l en Kritik af

de foregaaende Instantsers Domme, og nye

Dokumenter og Oplysninger alene kunde frem-

lægges efter særlig Bevilling, vil det vcrre al-

mindelig vekjendt, at, den forlængst har frigjort

sig for disfe Baand, og i Virkeligheden har an-

taget Naturen af en ny Forhandling af hele

Sagen, kun at denne holdes indenfor den

Ramme, den har modtaget ved Behandlingen

i de foregaaende Instantser. Nye Paastande,

Anbringelser og Benægtelser kunne ordentlig-

vis ikke fremsættes, og det horer t i l de store

Sjældenheder, at der meddeles Bevilling t i l

at fremkomme med faadanne, men Bevilling

t i ! at fore nye Vidner og fremlægge nye Do-

kumenter nægtes aldrig, og gives der Mode i

Sagen af Advokater, bliver der end ikke Spørgs-

maal om at erhverve Bevilling. Sagførerne

tilstille blot hinanden de af dem erhvervede

Oplysninger med Anmodning om Tilladelse

til at benytte dem under Proceduren, og f r i -

tage saaledes Parterne for en unodig Udgift.

Hane vtzlliam 63.IUU8, M i m u ^ n s v io iLs i ,

og det tor næsten ansees for en Undtagelse, at

en Sag kommer for Hojesteret uden at være

bilagt med nye Oplysninger, Hvor rigelig

Tid der end mulig har været i de foregaaend

Instantsei t i l at føge Sagen behorig oplyst,

hvor omhyggeligt dette endog mulig maatte

være fket, vil der dog næsten altid findes et

eller andet Punkt, som Sagføreren for Hoje-

'teret maa onske yderligere belyst.

Denne Trang t i l at se Sagen omhygge-

ligere oplyst vil ogsaa gjøre sig gjældende un-

der det nye Processystem, og Udkastet har na-

turligvis ikke kunnet lukke Djet derfor, men

istedetfor at Bevisspørgsmaalet nu forelægges

Hojesteret i Forbindelse med Sagens Rets-

spoigsmaal, staber Udkastet et særligt Rets-

middel t i l at bode paa dens mangelfulde Op"

lysning i faktisk Henseende. Tror Parten sig

istand t i l at fore nyt og bedre Bevis, og kan

det ikke lægges ham til Last som en Forsom-

melse, at saadant Bevis ikke er fort, kan han

andrage paa ny Foretagelse af Sagen ved den

Ret, som har paadomt den, (Udkast § 327 ff),

og bevilges den, ophæver Retten sin tidligere

Dom, og ny Forhandling finder Sted af Sa-

gen i dens fulde Omfang. (§§ 335 og

338 ff).

Udkastets Motiver betragte ny Foretagelse

af Sagen som et ertra ordinært Retsmiddel, og

det kan ogsaa ansees som et saadant, forsaa-

vidt det ikke kan benyttes, hvor fornøden

Hjælp kan opnaaes ved Paaanke ti l Hojeste-

ret (K 328 og Motiver S . 152), men lige«

som dette neppe kan ske uden i de sjældnere

Tilfælde, hvor Sagens Behandling i fore-

gaaende Instanis har været saa mangelfuld,

at Sagen af Hojesteret maa hjemvises, kan det

allerede nu efter den Erfaring, der kan hentes

fra de nærværende Appeldomstole, forudsiges,

at dcr meget ofte vil blive Bru,^ for nye

Oplysninger og dermed for det nye Retsmid-

del, saa at det viftnok i praktisk Henseende

vil vise sig ligesaa ordinært og sædvanligt som

Appel. En eller begge Parter kunne finde

god Anledning ti l at forføge paa ad denne

Vej at fremkalde en ny Provelse af Beviset,

og det ved Siden af, at de maa gjøre Sa-

gens retlige Spørgsmaal t i l Gjenstand for

Paaanke. Men hertil kommer nu, at Udka-

stets Procesmaade i hoj Grad vil foroge Nod-

vendigheden af Sagens Forfriskning. I sin

Bestræbelse for saa vidt muligt at sammen-

trænge Sagens Hovedforhandling og derunder

Bevisførelsen paa et bestemt Tidspunkt fore-

skriver nemlig § 187, at Sagen ikke maa ud°
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sættes, efterat Bevisførelsen har taget sin Begyn- ^

delse, medmindre Vidner eller Syns- og Skjons-

mænd nægte at besvare Epsrgsmaal, og af

denne Grund enten Kjendelsers Paaanke eller ^

Tvangsmidlers Anvendelse er nødvendig, og

finder saadan Udsættelse Sted, skal hele Be- ^

visførelsen paany foregaa og altsaa den alle-

rede stedfundne gjentages, naar Sagen atter ^

foretages (§ 217). Denne Regel overhold

des i Udkastet med saadan Strenghed, at der!

efter Bevisførelsens Begyndelse ikke kan være ^

Tale om Udsættelse af Sagen, om saa end!

det nye Bevismiddel først opdages under Be°

uisførelsen selv (Motiver S . 95 og 152

ff). Giver et Vidne under sin Afherelse An- ^

visning paa andre Personer, der samtidig med ^

ham skal have gjort samme Erfaring som han,

eller bliver det under Bevisførelsen vitterligt,

at et Dokument, mulig en Kvittering for den

Gjæld, hvorom h?le Sagen drejer sig, nu vil

kunne tilvejebringes, fordrer Udkastet dog ubøn- ^

herligt, at Sagførerne skulle vedblive at proce-!

dere og Retten afsige Dom, uagtet det staar ̂

klart for Alle, at Sagen om faa Dage vil

blive forfrisker og da paany fuldstændig skal ̂

forhandles. Hvor ønskeligt det end maa er-

kjendes at være, at det hele Bevisftof kan blive ^

samlet ti l den berammede Dag for Sagens

Forhandling, maa det dog vistnok indrømmes,

at Udkastet her gaar for vitt i sin Bestræ-

belse ester at koncentrere, og at den ved samme

foreskrevne Præklusiv« af Bevismidler er altfor

streng. Den er ogsaa ukjendt i de paa Kon-

tinentet gjældende Love for mundtlig Retsfor-

handling, der som Regel hjemle Fremsættelse

af nye Bevisligheder og dermed Udsættelse af

Sagen lige t i l Slutning af den mundtlige

Forhandling, der gaar forud for Dommen, og

det endog uden Hensyn ti!, om Parterne tid-

ligere kunde have havt Beviserne paa rede Haand,

(jfr. Tyske Udkast af 1872 § 240, af 1874

tz ?46 samt den i Overensstemmelse her-

med vedtagne Lov af December 1876

§ 256 og Planck: Der Entwurf einer Ci-

vilprocehordnung fur das deutsche Reich i

PreuKfische Iahrbiicher 1873 S . 182—184) .

Den lader sig derhos paa ingen Maade ret-

færdiggjøre ved Motivernes Hovedbetragtning

(S. 153), at en fuldstændig Gjentagelse af Be-

visførelsen alligevel maatte finde Sted i

det Retsmøde, der berammedes t i l Modtagelsen

af de nye Oplysninger, og at der saaledes i

Reglen Intet vilde spares ved at lade Spørgs-

maalet komme til Afgjørelse allerede i første

Instants, (jfr. § 187 2det Stykke); thi det

indsees ikke, hvorfor Domstolen ikke i dette som

beslægtede Tilfælde skulde kunne bestemme, i

hvilket Omfang den ansaa det for nødvendigt,

at Sagens Forhandling gjenoptoges i et nyt

Møde, jfr. § 188 1ste Stykke m. fl., og med-

førte Omstændighederne, at kun en ganske kort

Udsættelse vilde være fornøden, var det vel

endog muligt, at Dommerne vilde anse enhver

Fornyelse af Forhandlingerne som overflødig.

Men selv om man vilde ændre Bestem-

melserne i K 187 i Overensstemmelse med det

Anførte og idetmindste tillade, at Bevismid-

ler, hvorom man først fik Kundskab under Be-

visførelsen, bleve gjorte gjældende, forinden der

gik Dom i 1ste Instants, erkjende Udkastets

Motiver, at der vil blive rig Anledning t i l

at anvende det nye Retsmiddel, og udtale lige-

frem, at det er Lovforslagets Tanke, at Dom-

stolene skulle følge liberale Grundsætninger i

at tilstaa Forfriskning af Sagen (S . 152 og

154). Under disse Omstændigheder er det

let at forudse, at ny Forhandling af Sagen

vil blive noget ganske almindeligt, og at Par-

terne jevnligt, selv med det bedste Dnske om at

erholde en snarlig Nfgjørelse af deres Mellem-

værende, for at naa Maalet ville hare at

vandre ad de tvende Veje, paa hvilke Udka-

stet giver Anvisning for at se en Forandring

opnaaet af Landsrettens Dom — Paaanke t i l

Højesteret og ny Foretagelse af Sagen ved

Landsretten,

At denne Dobbelthed i Retsforfølgningen

vil knnne medføre Langvarighed og Omkost-

ninger, — og det ofte langt betydeligere, end

om Sagen paa nuværende Vis indstævnedes for

Højesteret, er af fig selv indlysende, men her-

t i l kommer den væsentlige Ulempe, at medens

Parterne dog nutildags have Vished for med

ergangen Højesteretsdom at opnaa endelig Af-

gjørelse af Retstrætten, vil dette ingenlunde altid

være Tilfældet under det nye System. Jævn-

lig vi l en Part have Anledning ti l at be-

nytte begge de ved Udkastet hjemlede Retsmid-
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ler; han har da først at indbringe Sagen

for Hojesteret (§ 296). Hsjesteret giver ham

Medhold i hans retlige Opfattch'e af Forholdet, !

mm der er Dele af Me l l emværende t , hvor!

Hojesteret maa lade Landsrettens Dom staa ^

ved Magt, fordi de kræve yderligere Bcvisfo-!

relse, og Sejrherren maa saaledes vende tilbage

ti l Landsretten, for at erholde Sagen forfrisker, ^

hvis da de fastsatte Frister endnu levne ham

Tid dertil ( § 3 2 9 ) ; atter her er han heldig, og

der gaar nu ny Forhandling i Sagen, —

han vinder den fuldstændig, men nu stævner

Modparten t i l Hojesteret. Det er tvende

Hojesteretsdomme i samme Eag, og dog maa '

min Klient onste sig t i l Lykke; thi havde Lands- ^

retten nægtet at forfriske Sagen, vilde det!

have kostet ham en tredie Hojesteretsdom at

sætte sin Ret igjennem (§§ 331 og 335). ^

T i l to Højesteretsdomme aabner Ud-

ka f te t s tvende R e t s m i d l e r overhove- !

det Uds ig t i enhver V a g , der kommer

for L a n d s r e t t e n .

Det kan saaledes vistnok ikke være andet,

end at hele denne Dobbelthed i Udkastets Rets-

middclsystem vil staa som noget fremmed for!

os, og at vi ville have ondt ved at forestille

os, at dette Nye, om det end nok saa meget

var en konsekvent Folge af Umiddelbarhedsprin-

cipets Gjennemfyrelse, skulde give os noget

bedre end vort nugjældende Nppelinstitut, — ,

og det i Særdeleshed, da vi derved vilde gaa

glip af den gjentagne Forhandling og Over-

vejelse af Bevisspergsmaalene i Sagen, som

nu finder Sted i Hojesteret, og hvori vi igjen-

nem lange Tider have været vante ti l at se

en Garanti for en god Retspleie.

Men det turde da nok ogsaa vcrre et'

stort Eporgsmaal, om det med Foje kan siges,

at Videnskaben betragter det som en afgjort

Sag, atUmiddelbarhedsprincipets Gjennemforelse

ikke skulde tillade en fornyet Undersøgelse af!

Sagens Kjendsgjeminger og Beviser, og vist

er det i ethvert Fald, at ingen af Kontinen-

tets Lovgivninger hidtil har vovet at ophoje

Theoriens formentlige Resultater t i l gjældende ^

Lov. Rigtignok gjørde Udkastet t i l en tysk

Proceslov af 1872 et Tillob i denne Ret-

ning, og skabte et særegent Retsmiddel imod!

Landsretternes Domme i en saakaldet Revi- ^

sion, der ganske indtager samme Plads i Ud-

kastet som Paaanke ti l Hojesteret i "ort; men

efterat Forbundsraadet havde nedsat en Kom-

mission af 10 Medlemmer — deriblandt saa

udmærkede Forkæmpere for Umiddelbarhedsprin-

cipet, som Overappellationsraad Planck, der i

Motiverne t i l Udkastet af 1872 havde nydt

den 3Ere at blive nævnt som Tysklands be-

tydeligste Proceskyndige — t i l at tage Udka-

stet under ny Overvejelse, er denne som be-

kjendt kommen t i l et modsat Resultat, og Ud-

kastet af 1874, med hvilket den endeligt vedtagne

Lov forsaavidt stemmer overens, kjender ikke længer

t i l hin Revision af Landsretternes Domme, men

ti l sædvanlig Paaanke for Overlandsretterne.

Ved disse Tribunaler ville Sagerne vcrre at

prove efter deres hele Indhold, saavel den fak-

tiske som retlige Side, og Procesmaaden er

den samme som for Landsretterne, Det for-

tjener ogsaa her at bemærkes, at selv det tyske

Udkast af 1872, der var flaaet ind paa den

Vej, som vort foreliggende Udkast har troet at

burde følge,' ikke kjendte t i l den Dobbelthed,

hvorunder vort lider. Vel tillod det nemlig

Gjenoptagelse af Sagen ved Landsretten, men

ikkun som et aldeles extraordinært Retsmid-

del, der traadte i Virksomhed omtrent i de

samme Tilfælde, som hjemles ved vort Ud--

kasts § 327 Nr. 2 — 5 , og derhos, hvis der

maatte opdages en i samme Sag tidligere af-

sagt Dom eller et andet samme vedkommende

Dokument (Urkunde). Paa mangelfuld Oplysning

af Sagen ssgte det at bode paa anden Maade,

særlig da ved den Bestemmelse, at Retten, selv

efter at hav? optaget Sagen ti l Dom, paa

egen Haand kunde forfriske samme og gjøre

Parterne opmærksomme paa tilstedeværende

Mangler i Bevisførelsen (T. U. § 241).

Denne Bestemmelse, der unægtelig gjørde et

dybt Skaar i Forhandlingsmaximen, er natur-

ligvis udgaaet af Udkastet af 1874 og den

hertil sig stuttende Lov af 1876, der i Paa-

anken byder et naturlige« Middel t i l at rette

og afhjælpe Mangler i Beviset.

Motiverne t i l det tydske Udkast af 1874

meddele ikke de Grunde, der have ledet t i l Op-

givelsen af den begrænsede Revision, som Ud-

kastet af 1872 vilde indfore, og t i l Gjenop.

tagelse af fuldstændig Paaanke af de ved Lands-



retterne vaadomte Sager, men man tor trygt

forudsætte, at dct er sket, fordi Kommissionen

eller dens Flertal har set et virkeligt Gode i

den gjentagne Forhandling og Overvejelse ^

af Sagen, og det ikke blot af de retlige Nor-

mer, hvori den hviler, men af Beviset for de

paaberaabte Kjendkgjerninger, en Garanti for

Paadsmmelsens Paalidelighed, og det en saa

væsentlig, at den ikke turde opoffres, om saa!

end Underretsdommen var afsagt ved en af

5 Dommere bestaaende Domstol, Thi ogsaa

kollegiale Domstole kunne fejle, og det er en

i det tyste Folks Retsbevidsthed — jeg tor

vel tro ogsaa hos os — levende Overbevis-

uing, at Retsplejens behorige Rogt stiller den

Fordring til Staten, at der gives dens Vor-

gere Adgang t i l en gentagen Forhandling og

Undersøgelse af opstaaede Retstvister (jfr. Mo-

tiver t i l T. U. af 1872 S . 50) Det er

dmne traditionelle Retianskuelse, der har sej-

ret i Udkastet af 1874 samt Loven af 1876,

og saa grundigt som vel muligt stræber det

saaledes antagne System derhos at bekæmpe

den Paastand, at den mundtlige og umiddel-

bare Retsforhandling skulde vcrre uforenelig

med gjentagen Forhandling af Sagens faktiske

Wmner, og at Paaanken derfor nødvendig

maatte blive en Appel 2. ^Mio6 msiiu« iutor- !

ruat« aH ^u6iesm z>Hu8 illlormLuHuill. Det

tager UmiddelbarhedZprincipet med sig fra

Landsretten og forer det op t i l Overlandsret-!

ten, idet det fordrer, at Forhandling og Be-

visforelse skal foregaa her ganske vaa samme

Maade som i den tidligere Instants (Udkastels

§§ 467 og 470 , Lovens §§ 488 og 491)

umiddelbart for Dommernes Djne. Det kan

naturligvis ikke være tvivlsomt, at de indsigts-

fulde Mænd, hvoraf den af Forbundsraadet

nedsatte Kommission bestod, saavelsom den

tyske Rigsdag, have været sig fuldt bevidste,

at denne Sagens Ordning, navnlig Gjen-

optagelsen af Bcvisforelsen for Overlands-

retten, vilde kunne medføre Ulejlighed for

Parter og Vidner, men de have ment, at disse

Hensigtsmæssighedshensyn maatte vige for Nsd-

vendigheden af Adgang ti l gjentagen Provelse

af Beviset, og de have ikke frygtet for, at

Overdom stolene trods deres betydelige Inrisdik-

tionsomraade skulde blive overbebyrdede med

Forretninger. Der forestrives ikke nye Regler

for Vidners og Skjonsmænds Forpligtelse t i l

personlig at fremstille sig t i l Afhorelse; de Be-

stemmelser, som i saa Henseende ere gjældende

for Landsretterne, gjælde ogsaa for OverlandZ-

retten. Hverken Udkastene af 1872 og 1874

eller Loven af 1876 afstikke nogen geografisk

Grænse for Vidners og Synsmænds Modepligt;

Afgjørelsen heraf overlades t i l den Domstols

Skjon, for hvilken Sagen fores, og naar de

tillade, at Vidner afhores ved deres Hjemthing

eller ved et enkelt Medlem af den dommende

Ret, hvor Bevisforelsen for denne iu plsuo

vilde medføre betydelige Vanskeligheder, en Be-

stemmelse, der jo unægtelig let kunde fore t i l ,

at Vidnebeviset meget jævnlig vilde blive fort

udenfor Procesretten — , udtales det i Mo-

tiverne ( S . 249), at det forventes af Domsto-

lenes Prazis, at den umiddelbare Bevisforelse,

der er Udkastets Forudsætning, ogsaa vil blive

den almindelige og regelmæssige, hvorfra der

kun vil ske Undtagelse i de lovbeftemte T i l -

fælde, naar Omstændighederne klart tale derfor.

Paa den anden Side indeholder Udkastet ikke,

saaledes som § 203 Nr. 1 i vort, nogen Be-

stemmelse om almindelig Berettigelse for Parterne

ti l, naar de derom ere enige, at lade Vidner

athore ved Underretten,

Det maa imidlertid i Rækken af disse Be-

tragtninger ikke oversees, at den tyske Proces-

ordning fordrer, at Skjsnsmænds og Vidners

Udsagn skulle protokolleres og godkjendes, naar

Sagen kan appelleres (Udkastets §§ 140—

142 og Lovens §z 146—148) , og at der

saaledes ved Landsretterne skabes et skriftligt

Grundlag, der vil kunne forelægges Overdom-

stolen og ofte vil gjøre det overflodigt, at

Vidner og Synsmænd atter fremstille sig for

denne. Det lader sig jo ikke nægte, at en

saadan Protokollering vil tage Tid og med«

fore Afbræk i de mundtlige Forhandlingers

dramatiske Interesse, men jeg holder mig for«

visset om, at hvad de maatte tabe i denne

Retning, rigeligt vil blive opvejet ved Udsagnenes

Paalidelighed. Jeg kan i saa Henseende i alt

Væsentligt underskrivedeniKommissionens Med-

lem W. Usfings Separatvotum givne Udvikling, og

er efter den Erfaring, jeg selv har indvundet i

det praktiske Liv, endog tilbojelig t i l med ham



at antage, at Vidneudsagn altid burde proto-,

kolleres og godkjendes, og det endog om Rets- ^

fagen ikke kan appelleres. V i l man heri se en j

Afvigelse fra Umiddelbarhedsprincipet, fortjener

det at bemærkes, at selv dettes ivrigste og ta- ^

lentfuldeste Forsvarere erkjende, at der gives

Tilfælde, hvor Protokollation af Vidners

Udsagn bor finde Sted, at dette saaledes gjæl-

der, hvor der skal fores et stort Antal af Vid-

ner, hvis Afhorelse vil medtage flere Retsmøder, og hvor en Sædvane skal godtgjsres

(Planck S , 180). Men hertil hore fvemdeles

de Tilfælde, hvor det gjælder at oplyse en igjen-

nem længere Tid bestaaende faktisk Tilstand,

der skal skabe Ret for Parterne — alle

Spørgsmaal om Besiddelse, Hævd, Alderstid

m, fl., og hvor det end ikke vil være muligt

for Hojesteret at rsgte det beskedne Hverv, som

Kommissionens Udkast har bevaret for samme,

at afgjort, om Landsretten har fejlet i Hen-

seende ti l den retlige Vurdering og Opfat-

telse af de i Dommen som beviste antagne

Kjendsgjerninger (K 299), medmindre Dom-!

men, og det under Straf af Nullitei, gjør Rede!

for de enkelte Vidneudsagn, og Hsjesteret saa-

ledes sættes i Stand t i l at have en begrun-

det Mening om, hvorvidt derved nu ogsaa er!

fort Bevis for Besiddelse, Hævd m. m. Men

hvorledes Landsrettens Dom behorig skal kunne

fyldestgjove dette Krav, naar ikke Vidnesbyr-!

dene blive protokollerede, turde være vanskeligt

at indse. Samler man imidlertid Kredsen!

af disse Tilfælde, hvor saaledes Vidnernes Ud-!

sagn maa nedskrives, vil man ganske betyde-

ligt have formindsket Tallet af de Forhold,

i hvilke Vidnebevifet overhovedet spiller nogen

væsentlig Rolle. Med Feje har Kommissionens

Medlem W. Ussing bemærket, at der i vigtigere

Sager næsten altid foreligger Dokumenter, om

hvis Fortolkning det gjælder, uden at der kan

tages Hensyn ti l Parters og Vidners Forsik-

ringer om, hvad der skal være gaaet forud for

Oprettelsen eller have ledsaget denne, og for-

holder dette sig alt nu saaledes, vil det i hojere

Grad blive Tilfældet under en mundtlig Rets-

forhandling. Erfaring fra de Lande, hvor

denne Procesform er bleven t i l Sandhed, vi-

ser overhovedet, at Vidnebeviset mere og mere

trænges i Baggrunden, og det selv der, hvor

Lovgivningen ikke foreskriver, at ethvert betyde-

ligere Kontraktsforholo skal oprettes skriftligt.

Det tillades nemlig ikke Parterne efter For-

godtbefindende at skride t i l Bevisforelse, men

det paalægges dem, — og i faa Henseende flutter

Kommissionsudkastet sig t i l Udlandets gode

Prazis, der f. Ex, fur Frankrigs Vedkommende

er hojst forskjellig fra de gamle Lovregler — ,

at give en Fremstilling af deres Mellemvæ-

rende og forsi derefter afgjøres det af Retten,

om der er Trang t i l yderligere Oplysninger

og da navnlig t i l Vidneforsel. Og saa stor

Magt har nu Mundtligheden og Offentlighe-

den over Sagførere og Parter, at Domstolen

som oftest vil kunne se klart i Mellemværen«

det, uden at det ansees fornøden: at skride t i l

Vidneforsel (bl. A. Zink: iiber di? Ermitte-

lung des Sachverhaits im franzosifchen Civil-

prosesse I, k II.) Det tor forventes, at Sa-

gen vil stille sig paa samme Maade hos os.

Af det Anforte vil det sees, at jeg ikke

har kunnet slutte mig ti l Udkastets Retsmid-

ler imod Landsretlernes Handlinger, men me-

ner, at disse bor kunne være Gjenstand for Paa-

anke t i l Hojesteret, og det i deres hele Om-

fang. Med det Eremvel for Bje, som den

nye tyske Lov har givet, har jeg derhos ikke

Betænkelighed ved at flytte Umtddelbarheds-

principet op t i l Hojesteret, Omfanget af denne

Domstols Jurisdiktion er ikke storre end flere

af de tydske Overlandsretters, og der er ikke

Anledning t i l at antage, at der overhovedet

vil blive tilfort den et storre Antal af Sager

^ end det, der for Tiden finder sin endelige Af-

gjørelse f?r samme. Og som Mundtlighed og

^ Offentlighed allerede have hjemme der, saaledes

vil det Nye ved Forhandlingen væsentlig be-

staa deri, at Vidner, Synsmænd og Parter

personlig ville kunne afhores for Retten.

! Allerede nu er det imidlertid ikkun et lidet

Antal af Sager, i hvilke der for Hojesteret

fremlægges nye Thingsvidner, og bliver Forhand-

lingsgangen ved Hojesteret den samme som

ved Landsretterne, saa at det ikkun efter sted-

funden Procedure ved Kjendelfe tilstedes at

fore nye Beviser, vil der vistnok endnu sjæld-

nere blive Tale om yderligere Vidneforsel.

Retten vil ikke blot vcere i Besiddelse af det

! hele Sagstof, der har foreligget Landsretten,

4



mm af dettes Bedommelse og Sigtning i > forelagdes, — en Forskrift, der ogsaa fandt
den paaankede Dom og gjennem Advokaternes ! sin Anvendelse paa Vidner (D. L. 1—9 — 17,
Foredrag, og snare ofte v i l det vise sig, at 1 — 1 3 — 2 4 og 25).
Sagen vi l være moden t i l endelig Paadom-
melse, uden at enten de alt afhorte Vidner
behøve at give Mode eller det ansees fornødent

Men skulde dette Forstag ikke trænge
igjennem, følger ikke deraf, at vi skulle opgive
vor traditionelle Paaanke med dens alsidige

at hore nye. For de allerede ved Landsretterne ^ Droftelse af Overietsdommen, og slutte os t i l
ferie Vidners Vedkommende, ville Parter og ^ et begrænset Appelsystem, der ikke kjendes
Sagførere derhos meget jævnligt vcere enige ^ nogetsteds og nylig forkastedes der, hvor det var
om, at Landsrettens Udsagn om Udbyttet af ^ bleven opfundet. Det vil vistnok under ingen
deres Forklaringer stemmer med Vidneforhoret, ^ Omstændigheder blive anset for rigtigt, at vi
saa at dettes Indhold er bleven Del af det ville forsøge paa at være Banebrydere paa et
for Hojesteret fremstillede Sagforhold, hvorom ^ Territorium, som hidtil var os ganske ubekjendt,
der hersker Enighed imellem Parterne. Det ^ og vi faae da at slutte os t i l Paaanke-

vi l overhovedet ligesom nu i de for Hojeste-
ret foreliggende Sager mere være underord-
nede Punkter, med Hensyn t i l hvilke Parterne
onske Vidner afhorte, end med Hensyn t i l det

systemet, saaledes som det hidtil er gjennemfort
paa Kontinentet — Sagernes Paakjendelse af
Hojesteret, med ny Vidneforsel, hvis saadan
findes fornøden, ved Vidnernes sædvanlige

hele Sagforhold, — og det vil i saadanne! Værneting.
Tilfælde findes ganske i sin Orden, at Hojeste-! Jeg skal sluttelig bemærke, at jeg ikke
ret gjør Brug af den samme Myndighed, som ^ indser, at der selv cfter Udkastets Paaankesy-
alt staar aaben for Landsretten, og paabyder > stem, der jo dog ikke indskrænker sig t i l alene
Vidnefsrsel ved Vidnets Hjemthing, ligesom! at gjælde Sagernes retlige Side, men und-
det da ej heller maa glemmes, at Parterne ^ tagelsesvis tilsteder Undersøgelse af Bevisspørgs-
kunne vcere enige om at foretrække en saadan maalet, vilde kunne være noget t i l Hinder
Vidneforsel fremfor den umiddelbare for Pro-
cesretten (§ 203 Nr. 1 og 2).

Hvad der er anfert om Vidner vil end-
mere finde sin Anvendelse paa Syns- og
Skjonsmænd, der jo endog for Landsretten
have at afgive skriftlig Forretning, og at Par-
terne personlig kunne afhores, vi l der derhos
være saa meget mindre at erindre imod, som
det jo allerede nu er dem tilladt at give per-
sonligt Mode for Hojesteret, der naturligvis
kan rette Spørgsmaal t i l dem, om det ansees
fornødent.

Jeg antager derfor, at der ikke vil være
noget t i l Hinder for, at Landsretternes Domme
paaankes t i l Hojesteret, og der behandles
efter de for Landsretsproceduren gjældende
Grundsætninger. Det vi l ikke faa meget være
at indfore noget Nyt, som at gjenopfriske
Tanker, der alt havde fundet Udlryk i Lands-
loven, naar den bod, at dersom Overdommerne
i vigtige og tvivlraadige Tager for godt
ansaa og t i l Sagens Oplysning det nodigt
befandt, burde Principalen selv og andre I n -
teresserede at give Mode, naar det dennem

for en saadan, naar de nye Oplysninger, der
onskedes forelagte Hojesteret, bestod i nye Do-
kumenter eller i Erklæringer, hvis Rigtighed
Parterne erkjendte uden Vidneforsel, og saa-
danne nye Oplysninger hore for Tiden netop
t i l dem, der hyppigst fremkomme i Hojesteret.
Ligesaalidt kan Udkastets System fore t i l Ude-
lukkelse af Paaanke, naar Thingsvidnerne lige-
ledes have foreligget Landsretten i skriftlig
Form (§ 202 Nr. 1—3). Den strengeste
Fordring, som Umiddelbarhedsprincipets ube-
tingede Gjennemforelse vilde kunne krceve, vilde
i ethvert Fald indskrænke sig t i l at udelukke
Vidner, Synsmænd og Parter fra Hojesteret.
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Fsrste Afsnit.

Alminde l ige Bestemmelser.

Kapitel I,

Om Retternes VutctredZ.

Lovforslagets Forudsætning, hvis nærmere

Udvikling iøvrigt horer hjemme i Lovforslaget

om Domsmagtens Ordning, er, at al Rets-

pleje i første Instants saavel civil som kriminel

i Reglen hviler hos Landsretterne. Under dem

henhorer altsaa enhver ikke særlig undtaget

Sag. Men den praktiske Fornodenhed kræver

paa det civile ikke mindre end paa det krimi-

nelle Omraade, at der ved Siden af den som

Regel gjceldende ordinære Procesform aabnes

Adgang til en billigere og simplere Behand-

ling af Smaasager, en Tanke, som derfor

ogsaa har gjort sig gjældende i vor nu-

bestaaende Ret (mindre Gjcrldssager, private

Politisager). De Fordele, Underrctsbchandlingen

ifølge Lovforslaget skal frembyde med Hensyn t i l

stige mindre Sager, bestaa især deri, at Sagen

kan afgjøres i Nærheden af Parterne, nemlig

ved Undeiretskredfens egen Retsbetjent, hvorved

Udgifter til Parters og Vidners Rejser spares,

og at Procesformernes Simpelhed, navnlig!

den Omstændighed, at intet forudgaaende

skriftligt Grundlag skal tilvejebringes af Par-

terne, i Forbindelse med Dommerens vidt-

gribende Vejledning, gjør det muligt for Par-!

terne at undvære Sagførerhjælp, hvortil ende-

l i g som et mere akcessorisk Fortrin kan

fejes, at Sagen netop paa Grund af Par-

ternes Nærhed og Procesformernes Simpelhed

i Reglen vil kunne tilendebringes forholdsvis!

hurtigt.

En faadan særlig for mindre Sager ind- '

rettet Procedure er i de nyere Tider indfort

næsten allevegne, skjont under forskjellige

Navne og paa forskjellig Maade (i England

^ormt^ Oourts, i Frankrig ^UM5 cls paix, i Han-

nover Amtsgeiichte, i Dsterrig Bagatellgerichte),

og det kan vistnok paastaaes, at man overalt

er tilfreds hermed, og snarere har været be-

tænkt paa at gaa videre paa denne Bane,

end at standse eller gaa tilbage. Vel har

man undertiden fra et vist tilsyneladende strengt

Principstandpunkt gjort Indsigelser imod disse

simplere Procesformer, idet man har sagt, at

Rettens Pleje burde omgives med lige saa

store og sikre Garantier i smaa Sager som i store,

dels fordi Retten overhovedet er lige saa hellig

i det Smaa som i det Store, dels fordi en

Sag af ringe Pengeværdi for den fattige Part

kan være af endog mere indgribende Vigtighed

end en Sag af storre Pengeværdi for den

velhavende Part. Imod denne Betragtnings-

måde fortjener forsi og fremmest at frem«

hæves, at det overalt netop er bleven fordret

og hævdet som en F o r d e l for de fattigere

Samfundsklasser, at en særlig paa Smaasager

beregnet Procedure haves, og Mange len af en

saadan er bleven betragtet som en Samfun-

dets Uret mod eller Tilsidesættelse af deres

Interesser, idet de derved blevc faktisk retlsse i

mange Tilfælde. Men dernæst er det ogsaa en

Miskjendelse eller Overdrivelse af Statens

Pligter med Hensyn t i l Retsplejen, paa alle-

Punkter og t i l det Merste at kræve Idealets

Fordringer tilfredsstillede. Som en menneske-

lig Institution, der arbejder med begrænsede

materielle og personelle Kræfter, kan Staten

ligesaalidt i Retsplejen som ved dens andre

Opgaver, faasom Undervisningsvæsen, Hær-

væsen, Sundhedsvæsen, Postvæsen o. s, v., paa-

tage sig at realisere de ideale Fordringer uden

Afkortning eller Bcskjæring, men den maa

nojes med at udføre disse saaledes, som For-

holdene lillade det. Det kan derfor hverken i

civile eller kriminelle Sager forlanges af den, at

enhver den ubetydeligste Sag skal behandles

med samme Omstændelighed og med et ligesaa

stort Apparat af Dommere og Sagførere som

de vigtigste og betydeligste Sager. En an-

den Sag er det naturligvis, at ogsaa den paa

de mindre Sager særligt beregnede Procedure

bor indrettes saa hensigtsmæssigt, som Bagatel-

processens særlige Djemed gjer det muligt.

I de fleste kontinentale Proceslove, saasom

baade den franske og den hannoveranske, er der

iøvrigt en endnu skarpere Grænse mellem den ordi-

nære Procesmaade og den saakaldte Bagatelproces
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end efter det foreliggende Lovforslag, idet der i !

den ordinære civile Proces eristerer Tvang ti l

at benytte Sagfører ved de egentlige Proces-

handlingers Foretagelse, medens det i Mod-

sætning hertil i Bagatelprocessen staar Par-

terne frit for at mode selv eller ved en frit-

valgt Fuldmægtig. Denne wjnefaldende For-

stjel finder man ikke i dette Lovforslag, fordi

Kommissionen ikke har dristet sig ti l at fore-!

slaa Sagførertvangs Indforelse ved Landsret-'

terne. Vel er Kommissionen overbevist om, at!

det vilde være t i l den storste Skade for Rets-!

plejens hurtige og regelmæssige Gang og for!

Forhandlingernes Klarhed og Grundighed saa-!

velsom ogsaa for de private Interesser, der-!

som det blev hyppigt, at ulovkyndige Parter

i egen Person forte deres Sag for Landsret-

terne; men da dette vistnok i Fremtiden, lige-

som hidtil, vil komme t i l at hore t i l de

sjældne Undtagelser, antager Kommissionen, at

det vil være ufornsdent at opstille et Princip,

som ufejlbarligt vil stode stærkt an imod de

paa andre Omraader nutildags herskende An-

skuelser heri Landet. Ved Bestemmelsen af

Grænfen imellem Landsretternes og Underret-

ternes Virkekreds bor der tages Hensyn t i l , at

de Sager, som ikke kunne bære Udgiften t i l

Sagfører i Reglen henlægges t i l Underretterne,

og ved Procesmaadens Indretning bsr der

gaaes saaledes frem, at man sor Underrets-

procedurens Vedkommende færligen lægger an

paa at sætte Parterne istand t i l idetmindste

at fore visse Sager selv, medens man ror

Landsretsprocedurens Vedkommende ikke be-

tragter dette som noget fremtrædende Formaal.

I § 2 sindes den almindelige Angivelse

af de Sager, som skulle hore under Underret-

terne. ifølge den gjældende Ret er det dels

mindre Gjældsfager (Frd. 6te Nug. 1824)

dels private Politisager, som ere Gjenstand

for en simplere og billigere Behandlingsmaade.

At der efter den nugjældende Ret er nogen

Forfkjel i Behandlingsmaadm af disse to

Klasser af Sager, er velbekjendt, men Kom-

missionen tror, at det vil tjene t i l Simplifika-

tion at bringe alle Smaasagerne ind under

en fælles Behandlingsmaade, og det skjønnes

ikke, at der fra andre Sider betragtet kan

være nogensomhelst Betænkelighed herved. Det

er derfor Lovforslagets Mening, at den i dets

fjerde Afsnit skildrede Underrctsprocedure skulde

træde istedetfor baade den nuværende private

Politirctsprocedure, forsaavidt denne overhove-

det vil vedkomme Ciuilprocessen, og Proceduren

i mindre Gjældssager. I Bestemmelsen af

Underretsprocedurens Gjenstand er Lovforslaget

iøvrigt afveget fra Frd. 6te Aug. 1824,

forsaavidt det ikke indskrænker sig t i l at nævne

„Gjældssager", .hvilket Udtryk dels er noget

ubestemt, dels medfører Udelukkelsen af ad-

skillige Sager, som burde medtages, men det

benytter den videre Benævnelse „Søgsmaal

angaaende private Formuerettigheder", idet det

formentlig kan ansees for givet, at Sager an-

gaaende den personlige Status eller familie-

retlige Forhold ikke i Almindelighed bor und-

drages Landsretsbehandlingen, Fremdeles maa

det vistnok erkjendes, at der efter de nuvæ-

rende Forhold cg navnlig Pengenes mindre

Værdi er Grund ti l at forhoje den i Forord.

6. Nug. 1824 IMe Grænse til 400 Kr.,

et Belob som i virkelig Værdi nu neppe er

mere end 100 Rd. var i 1824.*) I

Forbindelse hermed skal fremhæves, at man

har anset det for rigtigt at foretage en yder-

ligere Udvidelse af Tanken i Frd. 6te Aug.

1824, idet ikke blot privatretlige Søgsmaal,

men ogsaa Sager angaaende Skatter og Af-

gifter og andre deslige Idelser af offentligretlig

Karakter t i l Stat, Kommune, Embeder og

andre offentlige Indretninger i § 2 Li l l . d

foreslaaes henlagte under Underretterne, forsaa-

vidt deres Gjenstand ikke overstiger 400 Kr.

Hvad angaar de hidtilværende private Politi-

sager, da ville disse, forsaavidt de gaa ud paa

Straf, derunder naturligvis indbefattet Bøder,

efter den nye Ordning falde ind under Straffe-

processen og forsaavidt være dette Lovforslag

Gramsen for Bagatelsager er noget forskellig i de
forskjellige fremmede Lande. I Hannover er den 15(1
Thaier, i Witrtemberg og Bnden 200 Gylden, i
Baiern 150 Gylden; den var i Udkaste! t i l m
Eimlproctsordmng for dtt nordtyske Forbund «f
1870 forudsat at skulle vcere 150 Tt ialer; i det
tyste Udkast af 1872 derimod 100 Thaler, hvilten
Gramse ogsaa er bideholdt i Retorganisationsloven
for det tyske Rige af December I87S.
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uvedkommende. De hidtilværende private Politi-

sager, som herefter blive tilovers for Civilpro-

cessen, ere ikke saa mange, at. det kan lonne

Umagen at bevare dette Begreb i den frem-

tidige Ordning af Civilprocessen, saa meget

mere som Begrebet Politisager ogsaa vil for-!

svinde fra Straffeprocessen. De vigtigste Klas-

ser af Sager, som blive tilbage for Civilpro-

cessen, ere Tyendesager, forsaavidt disse ej gaa l

ud paa Straf, og Alimentationssager. De!

sidste er der Grund t i l at nævne særligt (Z 2

Litr. 6), da de ikke umiddelbart angaa noget!

bestemt Pengebelsb, eftersom Alimentationsbi-

dragets Stsrrelsc senere, naar forsi Paterni-

tetsfporgsmaalet ved Dommen er bragt paa!

det Rene, fastsættes ad administrativ Vej. De >

første ville i Reglen falde ind under Bestem-

melsen i § 2 Litr. 2, da de ikke let ville

have nogen storre Værdi end 400 Kr,, og

det maa overhovedet erindres, at de hidtilvæ-

rende Politisager, hvis Værdi ikke overstiger

4tt0 Kr., ville opnaa den simplere Behand-

lingsmaade i Henhold enten t i l § 2 Litr. 3.

eller § 2 Litr. d. Skulde det engang fore-

komme, at en slig Sags Værdi oversteg 400 l

Kr,, er det ej heller nogen stor Ulykke, at den

kommer ind under Landsretsbehandling. Ende-

lig er det anset for rigtigt at medtage de i

§ 2 Litr, e nævnte Sager, hvis pekuniære

Betydning sjælden vil være synderlig stor, om

end maaske noget over 400 K r , og som des-

uden ogsaa af andre Grunde egne sig t i l at

behandles i Nærheden af.det Sted, hvor ved-

kommende Ejendom er beliggende. Hvad § 2

Litr. s angaar, da indeholder den kun en i

Dnsket om at samle hele Stoffet begrundet

Optagelse af Reglen i § 385, jfr. § 381 .

Reglen i § 3 stemmer med Sagens Na-

tur og den gjældende Ret; derimod ere de i

§ 4 givne Forskrifter om Adgangen t i l at

indbringe Modfordringer under Underretsbe-

handling, om man vil, af mere vilkaarlig

Beskaffenhed, fornemlig indrettede efter Hen-

sigtsmcessighedshensyn. Mod Fordringer, der

væsentlig kun paa Grund af Kvantitetsbestem-!

melsen i § 2 Litr. 3, hore under Underret, ^

findes det rigtigt under de almindelige Be-

tingelser at tilstede Modfordringer, naar der!

blot ikke, efterat Modfordringen er benyttet^

t i l Modregning, bliver Spørgsmaal om at

give Dom for hojere overskydende Bclob end

400 Kr., en Sætning, der, om end dens Rig-

tighed kan bestrides, dog stemmer med den

herskende Praris; at der kan gives Dom ogsaa

for hojere Belsb end 400 Kr., faafremt

Modparten ej protesterer herimod, er en na-

turlig Folge af Reglen i § 8. Hvad angaar

de Søgsmaal, der i Henhold t i l de andre

Bestemmelser i § 2 henhore under Under-

ret, væsentlig af Hensyn t i l deres Beskaffen-

hed og ikke af blot kvantitative Hensyn, synes

det naturligt ikke at tilstede Fremsættelsen af

Modfordringer, undtagen forsaavidt disse selv-

stændigt betragtede vilde kunne fremfores ved

Underretten; men at de da, faafremt de al-

mindelige Betingelser herfor ere tilstede, maa

kunne gjsres gjældendc t i l Kompensation, synes

ej at kunne bestrides. Den i det sidste Stykke

af § 4 givne Regel er saa naturlig, at den

formentlig ikke trænger t i l nogen nærmere

Forklaring.

Lovforslagets § 5 indeholder nogle Reg-

ler, som ere nødvendige paa Grund af den

særegne Adgang, § 168 indeholder t i l med

Rettens Tilladelse under Sagen at udvide

eller forhoje Paastanden, At en saadan For-

hsjelse udover 400 Kr.'s Grænsen ikke bor

medføre Underrettens Inkompetence, er vistnok

hensigtsmæssigt, men da det aldeles beror paa

Rettens Skjon, om Tilladelse t i l Forhojelse

skal gives eller ikke, er det i sin Orden at

fremhæve, at dette Hensyn herved bliver at

tage i Betragtning,

Reglen i Lovforslagets § 6 behøver nepve

nogen Motivering; den maa vistnok haves,

naar Retten ved Loven faar en Myndighed

t i l at udskille enkelte Fordringer eller Paa-

stande ti l en særskilt Behandling, jfr. § 1 0 2 ;

men da Retten ikke efter den gjældende Ret

har en saadan Myndighed, har der ikke hidtil

været Trang t i l en saadan Regel.

I § 7 1ste Stykke er der efter frem-

mede Loves Monster optaget en Bestemmelse,

som afviger fra, hvad der ellers maatte gjælde

om Bevisbyrden. Medens Sagsøgeren na-

turligvis i Regelen maa fore Bevis for, at

Sagen rettelig horer under den Ret, for hvil-

ken han indbringer den, jvfr. ogsaa § 7 2det
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Stykke, synes det, naar Vcrrdien er afgjørende,

(§ 2 Litr. a og d), hensigtsmæssigt og billigt

at paalægge den Part Bevisbyrden, som vil

drage Sagen for den kostbarere og vidtloftigere

Landsretsafgjørelse.

I § 8 indeholdes der en hojst vigtig Re-

gel, som i Kommissionen har været Gjenstand

for megen Tvivl, nemlig at Parterne skulle

have Ret t i l at vedtage UnderretZbehandling i alle

Sager, selv om disse efter Lovens almindelige

Regler ere Landsretssager. Faren ved denne

Bestemmelse ligger fornemmelig i, at den aabner

en Mulighed for, at Lovforslagets hele System,

hvorefter Landsretterne skulle være de alminde-

lige Domstole i første Instants, faktisk kan

blive gjort t i l Intet, idet det lader sig tænke,

at saadanne Vedtagelser, som omtales i § 8,

kunne blive meget almindelige og navnlig

kunne blive t i l en Slags staaende Klausuler

i skriftlige Kontrakter, Imidlertid har dog

Kommissionens Flertal troet at burde gjsre

Forføget med denne Bestemmelse; dels har

man herved havt for Dje, at Bestemmelsens

Eristents vil tjene t i l i hsj Grad at berolige

dem, som ellers kunde have Betænkelighed ved

overhovedet at henlægge Retsplejen i ferske

Instants t i l Landsretter med et stort territo-

rialt Omraade, dels tror man ikke, at Erfarin-

gen vil vise nogen utilborlig stor Tilbøjelighed

t i l at benytte den, da man holder sig forvisset

om, at den ordinære Reisbehandling efter Lov-

forslaget er forbunden med saa store Fordele, at

Publikum snart vil indtages for den (navnlig

paa Grund af dens Hurtighed), dels beroliger

man sig ved, at der dog ikke reelt tilføjes

Parterne noget Tab eller nogen Uret ved stige

Vedtagelser, eftersom Appel t i l Landsret staar

dem aaben, jfr. herved § 305 Litr. d, jufrt.

med § 354, og at de saaledes i det Hojeste

udsættes for at komme til at gjennemgaa en

unyttig Underretsbehandling, og endelig maa

man fremhæve, at det i al Fald, hvis Bestem-

melsen skulde vise sig fordærvelig, er let senere

at forandre den ved særlig Lov, uden at Sy-

stemet herved iøvrigt forstyrres.

I §§ 9 og 10 indeholdes nogle Bestem-

melser med Hensyn t i l Værdiens Udfinoelse.

Hovedreglen maa naturligvis være, at Bevis

i saa Henseende maa fores ved Vurderings-

forretning, naar det under Sagen Foreliggende

ikke selv frembyder de fornødne Momenter, for

at Retten kan afgjøre Spørgsmaalet. Imid-

lertid er det tildels nødvendigt og i al Fald

hensigtsmæssigt at give nogle nærmere Regler,

der dels kunne vise Vejen ved Værdibe-

dømmelsen dels i nogle Tilfælde gjøre Vurde-

ringsforretning overflodig (§ 9 2 det Stykke

og § 10). Det kommer i disse Forhold mest

an paa at have en klar og let anvendelig

Forskrift, hvorved Kompetencespergsmaalet kan

bringes paa det Rene, hvorimod det gjsr

mindre t i l Sagen, om et aldeles korrekt Re-

sultat udkommer. At af og t i l en Sag, som,

naar Alt skulde underleges ti l det Iderste, i

Grunden har en lidt hojere Værdi end de

400 Kr,, bliver afgjort ved Underretten, er

ikke saa stor en Ulempe, som en altfor minu-

ties Behandling af Kompetencespørgsmaalet

som almindelig Regel vilde afstedkomme.

Iøvrigt har Stempelloven af 19de Februar

1861 § 21 Litr. b og i tjent t i l Forbillede

for § 9 2 det Stykke og § 10, hvorved den

Fordel opnaaes, at man kommer ti l at stotte

sig t i l et System af Regler, der allerede er

kjendt, og med Hensrm til hvilket en bestemt

Fortolkning har uddannet sig.

Kapitel I I ,

Om Varnethina,.

De i dette Kapitel indeholdte Bestemmelser

staa egentlig ikke i nogen nødvendig Forbindelse

med Procedurens Mundtlighed, foisaavidt Værne-

thingsreglerne ganske vist ikke nødvendigvis behøvede at forandres, fordi man gaai over t i l

Mundtlighedssystemet. Men vor Lovgivning

er paa dette Punkt vistnok lidet tilfredsstillende,

og det er derfor i og for sig onskeligt,

at den revideres og ændres i slere Punkter.

Afset fra de Lovfortolkningstvivl, som den

ufuldkomne Affattelse af flere Artikler i Chri-

stian den Femtes Lovs 1—2 foranlediger, og

som bor fjernes ved en tydeligere Redaktion,

er den egentlige Hovedanke mod dm gjældmde

Rets Værnethingsbestemmelser, at den tilstaar



31

Hjemthinget en altfor stor Betydning og ind°
remmer altfor faa og stærkt begrænsede
Undtagelser fra det. For det^Forste gaar det
ved Værnethingsreglerne ligesom ved andre
Procesforskrifter ikke an ensidigt at lægge
Vægt paa Sagsøgtes formentlige Interesse,
men der bor ogsaa tages billigt Hensyn t i l
Sagsøgeren, og dernæst er det under Nutidens
Forhold ikke længere af saa stor Betydning
for Sagsøgte som i ældre Tider, at Sagen
anlægges ved hans Hjemthing, thi dels er Sam-
fcerselen nu langt lettere, og dels er det nuomstunder
faktisk Regel, at Sagforel benyttes t i l Sagens
Udforelse, og en stor Sjældenhed, at Sagsøgte
selv giver Mode under Sagen. De mange
forskjellige Hensyn, der kunne retfærdiggjøre Und-
tagelse fia Hjemthinget, lade sig forresten ikke
bringe ind under fælles Synspunkter, men der
maa gjøres Rede for dem ved de enkelte Para-
grafer. Kun det skal fremhæves i Almindelighed,
at Hensynet t i l , at Sagen kan blive fort og
udprocederet paa det Sted, hvor Bevismaterialet
nærmest maa formodes atvære tilstede, naturligvis
spiller en endnu storre Rolle, naar Umiddel-
barhedsprincipet i Henhold t i l Bevisforelsen
gjennemføres, end under de nuværende For-
hold.

I § 12 flal i Spidsen for den hele
Række af Bestemmelser udtales, at nærværende
Kapitel kun har det egentlige Værnethings-
spørgsmaal for Dje og derimod ikke indeholder
Noget om Retternes almindelige Kompetence,
en Sag, hvorom Reglerne maa søges andet-
steds, nemlig dels i Kap. I. og dels i
Organisationsloven; fremdeles skal det ej heller
i dette Kapitel afgjøres, hvor de forskjellige
Retsmidler mod Retternes Handlinger skulle
anbringes, men derom bliver at give Regler
i Forbindelse med Læren om disse Retsmidler
selv. I dette Kapitel skal kun behandles
Spørgsmaalet om, ved hvilken af flere
Retter i første I n slants af samme Art en
civil Sag skal anlægges. Herved bliver dog at
bemærke, at det blot er de almindelige Værne-
thingsregler, som gives i dette Kapitel,
hvorimod der andetsteds i Procesloven vil
blive givet Regler for visse særegne Tilfælde
i Forbindelse med paagjældende særegne Retter-

gangsarter, jfr. saaledes §§ 374, 399, 410,
4 2 1 og 433 .

§ 13 opstiller i Overensstemmelse med
den gjældende Ret og den allevegne herskende
Retsanskuelse Hjemthinget som Regel, og § 14
giver derefter den nærmere Bestemmelse af
Hjemthingets Begreb. Hjemthinget er herefter
den Ret, i hvis Kreds Sagsøgte boer o: har
Bopæl. Hvilket Sted der skal ansees for
Paagjældendes Bopæl, er et Spørgsmaal, der
maa besvares efter den borgerlige Rets Grund-
sætninger. Kun bemærkes, at Udeladelsen af
de i D . L. 1—2 — 4 tilfsiede Ord „og holde
Dug og Disk" ikke kan antages at medføre
en Forandring i, hvad der er hjemlet i
den bestaaende Ret, da 1 — 2 — 4 efter rigtig
Fortolkning ikke indeholder nogen Forudsætning
om, at Personer, der ikke have egen Hus-
holdning, ikke skulde kunne have fast Bopæl,
eller at denne dog i saa Fald ikke skulde
kunne begrunde et Hjemthing. ifølge § 14
kan det fremdeles ligesom efter den gjældende
Ret ikke udelukke Hjemthingets Anvendelse, at
den Paagjældende i det Djeblik, han stævnes,
er fraværende endog for længere Tid, naar
Fraværelsen dog ikke er af saadan Beskaffenhed,
at Bopælen maa ansees for opgiven. En
anden Sag er, at en længere Tids Ophold
udenfor Hjemmet ifølge Forslaget under visse
Betingelser giver Adgang t i l tillige at søge
Paagjældende paa dette hans Opholdssted, se
§ 20, hvorom nærmere nedenfor. — For det
Tilfælde, at Sagsøgte har Bopæl i flere for-
skjellige Retskredse, er ifølge § 14 enhver af
disfe at anse for hans Hjemthing. Ved denne
Bestemmelse fjernes de Tvivl, som tidligere

I paa Grund af Affattelsen af D. L. 1 — 2 — 2 6
under visse Forudsætninger kuude opstaa om,
huor Paagjældende i saadanne Tilfælde skulde

! søges. Det er en Selvfølge, at den nævnte
Bestemmelse i § 14 er anvendelig, naar

! Sagssgte blot t i l samme T i d har Bopæl
paa flere Steder, altsaa ogsaa, naar han af-
veilende opholder sig paa disse Steder, uden
dog at opgive Bopælen paa noget af dem,
hvorimod den ikke finder Anvendelse, naai han
afvexlende opgiver en Bopæl og benytter en
anden. — I § 14 2det Stykke fastsættes
først i Overensstemmelse med den gjældende
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getsteds i Riget, kan Sagsøges ved Retten paa

det Sted, hvor han opholder sig ved Sagens

Anlæg. Dernæst gives der for det Tilfælde,

at han ved Sagens Anlæg hverken boer eller

opholder sig her i Riget og heller ikke vides

at have Bopæl i Udlandet, den Regel, at han

kan føges ved Retten paa det Sted, hvor han

vides sidst at have opholdt sig, en Vcerne-

thingsbestemmelfe, som i den bestaaende Ret kun

er bragt t i l Anvendelse i visse særlige For-

hold, men hvortil der undertiden ogsaa uden-

for disse kan vise sig Trang. Hvad angaar

Udlændinge, henvises t i l z 32 .

Ved §§ 15—17 er der for visse T i l -

fælde, i hvilke det almindelige Værnething ikke

kan eller dog itke bor bestemmes ved Ind -

stævntes Bopæl eller Opholdssted, opstillet et

paa andre Hensyn grundet Værnething, der

bliver at anse for Paagjældendes Hjemthing.

Af disse Bestemmelser slutter § 15 sig ti l den

bestaaende Ret, dog saaledes at dennes alene

for de med Erterriiorialitetsret forsynede danske

Embedsmænd givne Regel, indtil anderledes be-

stemmes, ogsaa skal finde Anvendelse paa andre

danske Undersaatter, som ifølge traktatmæssige

Bestemmelser ikke kunne sagssges i det Land,

hvor de have Bopæl. I § 16 1ste Stykke

er der foruden en Gjentagelse af den i Lov

om Benyttelsen af Firmaer m. m. af 23de

Januar 1862 § 15 indeholdte Værnethings-

bestemmelse givet den almindelige Regel, at

Stiftelser, Kommuner, Selskaber osu., forsaavidt

ikke Andet gyldig er foreskrevet i de for dem

gjældende Bestemmelser, have Hjemthing i den

Retskreds, hvor deres Bestyrelse har sit Sæde.

Denne Regel, ved hvis Affattelse det med Flid

er undladt at benytte det omtvistede tekniske

Udtryk , juridisk Person", er aabenbart natur-

ligere og hensigtsmæssigere end den nu gjæl-

dende, hvorefter Vægten lægges paa det Sted,

hvor Bestyrerne personlig bo, en Regel, som

desuden kan fremkalde store Vanskeligheder,

naar de ikke alle bo i samme Retskreds.

Hvad angaar den i § 16 2det Stykke givne

Regel, fremtræder denne forsaavidt med en

fra de nysnævnte Bestemmelser forskjellig Ka-

rakter, fom den ikke gaar ud paa at skabe en

Art af Hjemthing paa et andet Grundlag end

det i § 14 givne, men indskrænker sig t i l i

Sager, der angaaende Forenings- eller Selskabs-

anliggender rejses af Foreningen eller Selska-

bet imod de enkelte Medlemmer eller opstaa

mellem disse indbyrdes, at gioe Sagsøgeren Ret

t i l at benytte Foreningens eller Selskabets

Værnething iftedetfor paagjældende Medlems

eget Hjemthing. En saadan Adgang ti l at

fravige Sagssgtes Hjemthing vil i mange

Tilfælde vise sig hensigtsmæssig af Hensyn t i l ,

at Bevismaterialet lettest kan tilvejebringes i

den Retskreds, som er Foreningens eller Sel-

skabets Hjemthing. — Ved § 17 henvises

Sager imod Staten t i l den Ret, i hvis Krel/s

den Embedsmænd, som paa Statens Vegne

bliver at stævne, har sit Embedskontor, eller

hvor Middelpunktet for hans Embedsvirksom-

hed er, hvilken sidste tilføjelse vil faae prak-

tisk Betydning i faadanne Tilfælde, hvor ved-

kommende Embedsmand ikke har Embeds-

kontor, jfr. hermed Principet i § 16 1ste

Stykke.

I §§ 18—31 opstilles en Række af Und-

tagelser fra Hovedreglen om Hjemthinget.

Disse Bestemmelser gaa dog — bortset fra §

21 — ikke ud paa at afskjære Sagsøgeren

fra Hjemthingets Anvendelse i de omspurgte

Sager, men kun paa at muliggjøre disses

Indbringelse for en anden Ret. Ligeledes ere

de omhandlede Undtagelsesbestemmelser i Reg-

len saaledes affattede, at de ikke udelukke hin-

andens Anvenoelse i saadanne Tilfælde, der

samtidig fyldestgjsre de i flere af disse Bestem-

melser opstillede Betingelser, jfr. dog z§ 2 1 ,

28 og 29. Overalt, hvor Bestemmelsernes

Affattelse saaledes levner Adgang ti l at vælge

mellem flere Værnething, er Valget i Over-

ensstemmelse med den ovenfor fremhævede

Grundtanke overladt Sagsøgeren (§ 30) ; det

maa forudsættes, at han i Reglen vil vælge

det med Hensyn t i l Bevisførelsen bekvemmeste

Sted.

Med Hensyn til de enkelte Bestemmelser

bemærkes Folgende:

I § 18 er det i Overensstemmelse med

de fleste fremmede Love og den Tanke, der

ligger t i l Grund for den i Lov 19de Febr,

1861 § 20 2 det Stykke med Hensyn t i l

Handelsetablissementer i Kjobenhavn givne
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Regel, fastsat, at den, som for at udove Han-
del, Fabriksvirksomhed eller anden Næringsvej
holder Etablissement eller fast Hgentur, hvor-
fra Retshandler afsluttes umiddelbart med
Trediemand, i Anledning af de fra Etablisse-
mentet eller Agenturen afsluttede Retshandler
kan so^es ved den Ret, under hvilken paa-
gjældende Etablissement eller Agentur har sit
Sæde. Som det vil sees, er Bestemmelsen
herefter ikke anvendelig paa de Etablissementer,
der indskrænke sig t i l at give Trediemand
Oplysninger, medens de med Hensyn t i l selve
Retshandlens Afslutning henvise ham t i l et
andet Sted. Det kræves i Paragrafen, at
Etablissementet eller Agenturen u m i d d e l b a r t !
afslutter Retshandler med Trediemand. Naar!
dette er Tilfældet, maa det viftnok erkjendes!
for ubilligt, om den, der har indladt sig med ^
Etablissementet, i Tilfælde af Retstrætte skulde
være henvist t i l det maaske meget fjerne Sted,
hvor Sagsøgte boer eller ifølge § 16 har
Hjemthing. § 19 gjennemforer den samme
Tanke for saadanne Tilfælde, hvor Sagen
hidrorer fra en Kjobstads- eller Landejendoms-
bedrift, som Sagsøgte ved Forvalter eller paa
anden Maade ved egne Folk lader drive som
selvstændig Bedrift.

§ 20 hviler paa den Betragtning, at en!
længere Tids Ophold bor give Adgang t i l
indenfor visse Grænser at søge Vedkommende
der, hvor han saaledes har Ophold, selv om
dette Sted ikke kan betragtes som hans Bo- ^
pæl (fordi han ej har opgivet sin forrige
Bopæl, men bestandig maa forudsættes at ville
vende tilbage t i l den). Som Hovedexempler
i saa Henseende fremhæver Paragrafen særlig
Personer, der som Tyende, Fabriksarbejdere,
Haandværkere, Lærlinge eller Studerende op-
holde sig udenfor deres Hjem. I disse og
lignende Tilfælde vil en Adgang t i l at an-
lcrgge Sag ved Opholdsstedets Ret være et
billigt Krav for Sagsøgeren og overhovedet ^
i mange Tilfælde den for begge Parler hen-
sigtsmæssigste Ordning. Et saadant Værne-
thing er derfor ogsaa i storre eller mindre
Udstrækning bjemlet i mange fremmede Pro-
ceslove. - Enkelte Lovgivninger udstrække endog-
saa dets Anvendelse t i l alle formueretlige For-
pligtelser uden Hensyn t i l , hvor de ere paa«

dragne"). Saa vidt har man dog ikke troet
at burde gaa i det foreliggende Forslag. Ad-
gang t i l saa udstrakt en Anvendelse af Op-
holdsstedets Værnething vilde nemlig under
visse Forudsætninger, f. Ex. naar Vedkom-
mende under sin Fraværelse vedbliver at drive
Næring paa Hjemstedet, kunne blive ubillig
imod Sagsøgte. Overhovedet maa det vistnok
erkjendes, at, naar man ikke vil gaa saa vidt
— som ingen af de fremmede Lovgivninger
er gaaet — ganske at stille det heromhandlede
Værnethmg paa lige Fod med Hjemthinget
for den Tid, Opholdet varer, er den naturlige
Grænse for dets Anvendelse given ved den
Betingelse, at Forpligtelsen, hvoraf Sagen
rejser sig, skal være paadragen paa vedkom-
mende Opholdssted. Herved er man derfor
blevet staaende i § 20. Hvad angaar Be-
skaffenheden af det Ophold, der begrunder
Paragrafens Anvendelse, bemærkes, at der ikke
ifølge Sagens Natur er tilstrækkelig Grund
t i l at lægge Vægt paa, om det er frivill igt
eller ikke; - Hovedsagen er, at det, om end
langvarigt, dog har Karakteren af midlertidigt,
fordi Vedkommende maa antages ikke at have
opgivet sit Domicil, men tvertimod at ville
vende tilbage dertil, naar Djemedet med Op-
holdet paa det fremmede Sted er naaet;
ufrivilligt Ophold kan derfor ifølge Be-
stemmelsen i Paragrafens 2 det Stykke i
samme Udstrækning fom det, der hviler paa
fr i Beslutning, begrunde Afvigelse fra Hjem-
thinget.

I § 21 gives Reglerne om det saakaldte
fast Ejendoms Værnething. Af disse maa den
i Paragrafens 1ste Stykke indeholdte Bestem-
melse vistnok ansees for svarende t i l , hvad der
efter rigtig Fortolkning ligger i D . L. 1—2
— 1 8 . Naar det først erkjendes — hvad
ikke længere er Gjenstand for Tviv l —, at
Bestemmelsen i I — 2 — 1 8 ikke kan indskræn-
kes t i l saadanne Sager, t i l hvis behorige Op-
lysning en Undersøgelse af Aastedet er forne«
den, og paa den anden Side ikke er anven-
delig i enhver Sag, som paa en eller anden
Maade staar i Forbindelse med en fast Ejen«

Hertil har ogsaa Limlprocesluven for det tysse
Rige af 1876 sluttet sig.

5



dom, synes der nemlig ikke konsekvent at kunne
opstilles nogen anden Begroensning af Artik-
len, end at dens Anvendelse er betinget af,
at Søgsmaalet gaar ud paa at gjøre en Ret-
tighed over den faste Eiendom, altsaa m
tinglig Ret i denne gjceldende. Da der dog
i saa Henseende har hersket nogen Usikkerhed
i Praxis, har man ved Affattelsen af § 21
1 ste Stykke sogt at afskjcere de Tvivl, som de
mere ubestemte Udtryk i 1 — 2 — 1 8 vare
skikkede t i l at fremkalde. I Paragrafens 2det
Stykke indeholdes derimod en ny Bestemmelse,
idet der efter den ovenfor fremstillede Opfat-
telse af 1 — 2 — i 8 ikke tidligere havdes
Hjemmel t i l ved den faste Giendoms Værne-
thing at anlægge Søgsmaal, gaaende ud paa
at forskaffe Pantekreditor en almindelig Nams-
dom over Pantsætteren t i l at betale ifølge
Panteforskrivningen, selv om det nærmeste
Djemed hermed maatte være at søge Fyldest-
gjørelse i Pantet. Man har imidlertid anset det
for rettest, overensstemmende med de fleste frem-
mede Love. i § 21 at aabne Adgang t i l at
indtale saadanne Fordringer ved Ejendommens
Værnething, dog at dette alene er foreskrevet
som en Begunstigelse for Pantekreditor. Me-
kens Reglen i § 21 1ste Stykke, ligesom D.
L. 1 — 2 — 1 9 er bindende ogsaa for Sag-
søgeren, har Pantekreditor altsaa Valget imel-
lem at indtale sin Fordring ved Ejendoms-
værnethinget eller Hjemthinget eller ethvert
andet Værnething, som iøvrigt efter de fore-
liggende Omstændigheder maatte være anven-
deligt, Forsaavidt det i z 21 2det Stykke
endvidere tillades at indtale enkelte forfaldne
Grundbyrdeydelser ved den bebyrdede Ejendoms
Vcrrnething, ligger det saa meget nærmere at
give Sagsøgeren denne Befojelse, som han ofte
vil have Grund t i l under en saadan Sag t i l -
lige at nedlægge Paastand paa Anerkjendelse
af selve Grundbyrderettigheden. Denne Be-
stemmelse kan iøvrigt heller ikke antages at
gaa udenfor, hvad der allerede er gjældende
Ret; thi af den i D. L. 1 — 4 — 1 9 med
Hensyn t i l Stævningens Forkyndelse givne
Regel ansaa man sig for berettiget t i l at ud-
lede, at det stod Sagsøgeren aabent at indtale
Grundbyrdeydelser ved den Ret, hvorunder
Ejendommen ligger. Dog bemærkes, at Affat-

telsen af Forslagets Regel fjerner den Tvivl ,
som tidligere kunde rejses om Tilstedeligheden
af at fravige Hjemthinget ogsaa hvor det For-
hold, som begrunder Afgiftspligten, allerede
er ophørt.

ss 22 og 23 ere i alt Væsentligt en
Gjentagelse af de Værnethingsbestemmelser, som
indeholdes i Skifteloven af 30te November
1874 §z 84 og 85 .

§§ 2 4 — 2 6 svare t i l D. L, 1 — 2 — 2 1
og I — 2 — 1 9 , dog at der i Overensstem-
melse med den Hovedbetragtning, som ligger
t i l Grund for Udkastets Værnethingsregler, er
givet de ved de ældre Bestemmelser hjemlede
Undtagelser fra Hjemthinget en væsentlig Ud-
videlse. Saaledes udstreekker § 24 det saa-
kaldte Administrations- eller Regnskabsvcerne-
thing t i l p r i v a t e Administrationer og
Regnskabsaflæggelser samt t i l Søgsmaal, der
af Administrator eller den Regnskabspligtige i
Anledning af Forvaltningen eller Regnskabet
rejses imod den, for hvem samme er fort, da
det synes billigt, at der er Gjensidighed i Ret«
ligheden. § 24 angaar dcrhos ikke blot saa-
danne Tilfælde, hvor der er Spørgsmaal om
en Forvaltning af mere omfattende Beskaffen-
hed, men ogsaa dem, hvor der i Anledning
af en enkelt bestemt Forretning skal aflægges
Regnskab for Andres Midler, dog at Sag-
sozeren i faa Fald henvises t i l det Sted, hvor
Regnskabet skal aflægges, et Værnething, hvis
Anvendelse iøvrigt i mange Regnstabsforhold

! ogsaa vilde kunne stottcs paa Forskriften i den
følgende Paragraf. Denne gjør det ved
D. L. I — 2 — 1 9 2det Led hjemlede saa-
kaldte Betalingsværnethinz anvendeligt i ethvert
Søgsmaal t i l Opfyldelse eller Ophævelse af
en Retshandel eller i Anledning af dens M is -
ligholdelse eller ikke behorige Opfyldelse og
frafalder derhos i Overensstemmelse med de
fleste fremmede Love den efter Lovbogen nod-
vendige Betingelse, at Sagvolderen ved Sagens
Anlæg personlig er tilstede i Retskredsen.
Sidstnævnte Fordring blev for de t i l So- og
Handelsretten i Kjobenhavn henlagte S o - og
Handelssagers Vedkommende allerede opgiven
ved Lov 19de Februar 1861 Z.20, 1°.
Men denne Lov opstiller t i l Gjengjæld Betin-
gelser, som I — 2 — 1 9 ikke kjender, idet der
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forlanges, at den Forpligtelse, i Anledning af
hvilken Sagen anlægges, er paadragen und« et
Ophold i Kjoben! avn, famt endvidere, at den ifølge
udtrykkelig Aftale eller ifølge hvad der efter Forhol-
dets Natur maa antages at have vceret Meningen,
fkal opfyldes, inden Skyldneren forlader Byen.
Der er imidlertid ikke fundet Grund t i l i Udkastet
at bibeholde disse Begrænsninger, hvorved
Bestemmelsen for en væsentlig Del vilde tabe
sin praktiske Betydning. § 25 kræver derfor
kun den ene allerede i Danske Lov fordrede
Betingelse, at Retshandelen skal opfyldes i
den paagjældende Retskreds. I saa Hen-
seende er Udkastet ogsaa i Overensstem-
melse med den Tendents, som gjør sig gjal-
dende i de fleste nyere Proceslove og Udkast,
— For det Tilfælde, at der tilkommer Sag-
sogte et Valg mellem flere bestemte Opfyldel-
fessteder, opstilles der i Paragrafens 2det
Stykke den naturlige Regel, at Sagsøgeren,
saalænge Sagsøgte ikke maa ansees at have
erklæret sig for et af dem, kan anlægge Sagen
paa ethvert af disse Steder.

Hvad angaar Sager, hvorved der søges
Fyldestgørelse i Anledning af retsstridige Skade-
tilføjelser eller andre Retskrænkelser, haves der
ikke i den bestaaende Ret nogen almindelig
Hjemmel t i l at forfslge dem i den Retskreds,
hvor Skadetilfsjelsen eller Retskrænkelsen er
foregaaet. Det maatte vel ansees for beret-
tiget at udstrække Bestemmelsen i D. L.
1—2—19 1ste Led t i l alle Tilfælde, hvor
den begaacde Retskrcenkelse foranlediger en Paa-
stand paa Straf og paatales privat; derimod
kunde den nævnte Bestemmelse aabenbart ikke
med Foje bringes t i l Anvendelse, hvor blot
Erstatning eller Oprejsning søges paa Grund
af Retskrænkelser, der ikke ere strafbare. Lige-
saalidt kunde det ansees for tilstedeligt i
sidstnævnte Tilfælde analogisk at anvende det
i 1—2—19 2det Led for kontraktmæssige
Forpligtelser foreskrevne Betalingsværnething.
Det er imidlertid indlysende, at de samme
Hensyn, der tale for Anvendeligheden af Gjer-
ningsstedets Værnelhing i Straffesager, i det
Væsentlige ogsaa gjøre sig gjældende, hvor
blot Erstatning søges paa Grund af den be-
gaaede Retskrænkelse, og den Trang, der alle-
rede under den bestaaende Procesordning har

vist sig t i l en hermed stemmende Udvidelse af
Bestemmelsen i D . L. 1 — 2 — 1 9 1ste Led.
maa selvfølgelig træde endnu stærkere frem efter
det Bevissystem, som er gjennemfsrt i det forelig-
gende Forstag. Ved § 2 6 er der derfor givet den
Forurettede Adgang t i l en saadan Anvendelse
af Gjerningsstedets Vcrrnething. Som det
v i l sees, er Bestemmelsen derhos affattet saa-
ledes, at den ikke blot omfatter Erstatningskrav
i egentlig Forstand, mm ogsaa de andre borger-
lige Retskrav, Retskrænkelsen efter Omstændig-
hederne maatte affede.

§z 27 og 29 stemme i det Væsentlige
med den gjældende Ret. Den førstnævnte
Paragraf giver i Lighed med D. L. 1—2
— 2 3 Adgang t i l at erholde Modfordringer paa-
kjendte ved den Ret, for hvilken Hovedsagen
er indbragt, naar de almindelige Betingelser
for Modfordringers Fremsættelse under Hoved-
sagen ere tilstede og derhos Retten ikke ved
Modfordringens Beskaffenhed er udelukket fra
at kunne paakjende den, jfr. § 4. § 29
hjemler Anvendelsen af det saakaldte Arrest-
forfølgningsværnething for ethvert Tilfælde, i
hvilket der ikke gives nogen anden Ret i
Riget, ved hvilken Sagen, bortset fra Arresten,
kunde anlægges, Paa Grund af denne Be-
grænsning v i l den red Paragrafen hjemlede
Udvidelse af Arrestforfølgningsværnethinget t i l
saadanne Tilfælde, hvor Rekvisitus er en I n d -
lænding, selvfølgelig sjælden finde Anvendelse
efter sit ligefremme Indhold. Indirekte vi l
imidlertid denne Forandring af P l . 30te No-
vember 1821 blive af praktisk Betydning,
forsaavidt det ved traktatmæssige Bestem-
melser særlig er fastsat, at en fremmed
Stats Undersaatter ikke kunne Sagsøges
ved dansk Domstol, undtagen i de Tilfælde,
hvor saadan Sag kunde anlægges, om Sag-
volderen var dansk, jfr. saaledes Mellemrigs-
loven af 19de Februar 1861 § 6, hvorefter
Svenske maaske maatte betragtes som und-
tagnc fra Værnethingsbestemmelsen i P l . 3 Otc
November 1 8 2 1 .

I § 28 indeholdes den nye Bestemmelse,
at der, naar ftere Sagvoldere skulle eller dog
kunne Sagsøges under Et og Sagen ikke ifølge
denne Lov har noget særligt Værnething, kan
rejses Sag ved enhver Ret, som for nogen
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af Sagvolderne er Hjemthing. Efter den
udstrakte Adgang, der ved de øvrige Be-
stemmelser i dette Kapitel er givet Sagsøgeren
t i l at fravige Hjemthinget, v i l der vistnok
ikke let blive Brug for § 28, men en faadan
supplerende Bestemmelse kan dog neppe ganske
undværes.

Med Hensyn t i l § 30 hmvifes t i l de
ovenfor S . 32 gjorte Bemærkninger.

§ 31 giver Parterne Adgang t i l i samme
Udstrækning som hidtil at vedtage Afvigelser
fra Værnethingsførstrifterne. Vedtaget Værne-
thing kan herefter finde Anvendelse ikke blot i
alle Sager angaaende Formueretsforhold, men
overhovedet i enhver Sag, der forfølges som
borgerlig Retstrcette. Der er ikke nogen
Grund t i l at frygte for, at denne Frihed skulde
fore t i l Overbebyrdelse for enkelte Domstole,
en Ulempe, som ikke hidtil er bleven folt
uagtet Forskelligheden mellem Retsplejen i og
udenfor Kjobenhavn, Ligeledes stemmer det
med den bestaaende Ret, at Indstævnte an-
tages frivill ig at underkaste sig det Værne-
thing, for hvilket Sagen er indbragt, naar han
moder, men undlader paa behorig Maade
og i rette Tid at fremsætte Værnechingsind-
sigelse.

§ 32 bestemmer, ved hvilke Værnething
Udlændinge — hvorved kun tænkes paa saa-
danne Personer, der ikke have Bopæl i den
danske Sta t — kunne Sagsøges her i Riget.
I den gjceldende Ret haves der — bortset
fra det ved P l . 30te November 1821 hjem-
lede Arrestforfølgningsværnething samt Bestem-
melsen i Mellemrigslov af 19 de Februar 1861
§ 6 (med Hensyn t i l Svenske) — ikke nogen
Regel, hvorved et særligt Værnething for Ud-
lændinge foreskrives. Udenfor de anfsrte Und-
tagelsestilfælde kunne Udlændinge so:n Folge
heraf ikke søges ved danske Domstole, med-
mindre de Betingelser, der ogsaa overfor I n d -
lændiuge give Adgang t i l at fravige Hjem-
thinget, ere tilstede, altsaa i Henhold t i l Be-
stemmelserne om fast Ejendoms Værnething,
Betalingsvcernething, Kontrasøgsmaalsværne-
thing o. s v. I Forslaget har man imid-
lertid ikke troet at burde blive staaende
ved en saadan Ordning. Hvor billigt
det end i og for sig synes, at det ikke til«

stedes at drage Udlændinge fra deres Hjemthing
i Tilfælde, hvor dette nægtes overfor Statens
egne Undersaatter, kan det dog ikke lades ude
af Betragtning, at en saadan Regel staar i
skarp Modsætning t i l de Grundsætninger, der
hidtil have gjort sig gjældende i fremmede
Love. De fleste af disse hjemle i langt storre
Udstrækning end den danske Lovgivning en
særlig Adgang t i l overfor Udlændinge af fra-
vige Hjemthinget. Navnlig findes der hyppig
i de fremmede Love Bestemmelser, hvorefter
Udlændinge, selv om de have Bopæl i Udlandet,
kWne søges ved Opholdsstedets Ret, hvor kort-
varigt end Opholdet i den fremmede Stat er.
Enkelte Lovgivninger gaa endogsaa langt videre.
Efter den franske (!«6L eivii a i t . 14 kunne
saaledes Udlændinge, selv om de ikke opholde
sig i Frankrig, søges ved franske Domstole i
Anledning af Forpligtelser, som de have paa-
draget sig imod en Franskmand, hvad enten
Forpligtelsen er stiftet i Frankrig eller i et
fremmed Land. At en faa udstrakt Adgang
for Sagssgeren t i l at inddrage fremmede Sta-
ters Undersaatter for hans Hjemstats Dom«
stole gaar ud over alle rimelige Grænser og
derfor ikke som almindelig Regel bor optages
i det foreliggende Forslag, har Kommissionen
anset for utvivlsomt. Derimod har det været
Gjenstand for Overvejelse, om der maattc
være Grund t i l at imodegaa saadanne Over-
greb ved en Bestemmelse om, at der, forsaavidt
Lovene i det Land, hvor Udlændingen horer
hjemme, i storre Udstrækning end den danske
Lovgivning hjemle Adgang t i l at inddrage
fremmede Staters Undersaatter under Hj^m-
statens dommende Myndighed, skal tilkomme
Danske en lige Adgang t i l her at Sagsøge
Udlændingen. Et faadant Reciprocitetssystem
frembyder imidlertid bl. A. den Betænkelighed,
at Domme, der i Medfsr af slige rent vi l-
kaarlige Værnethingsbestemmelser maatte være
overgaaede Danske ved udenlandske Domstole,
herigjenncm ifølge Bestemmelserne i Udkastets
7de Afsnit vinde en Adgang t i l Gxekution i
Danmark, som ellers vilde vcere afskaaren.
Af de Betingelser, som i de nævnte Bestem-
melser opstilles for udenlandske Dommes Exe°
kution her i Landet, er netop den, at Parten
i det paagjældende Tilfælde efter de danske
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Loves Grundsætninger kunde drages for den
udenlandske Ret, den væsentligste; de øvrige
Betingelser ville efter deres Beskaffenhed saa
godt som altid foreligge, og det ovennævnte
Reciprocitetssystems Optagelse i vor Ret vilde
derfor have t i l Folge, at saa at sige enhver
udenlandsk Dom blev erigibel her. Selv om
man boriser fra den i Udkastet foreslaaede
nye Regel, maa det fremdeles erindres, at der
— efter hvad der almindelig antages at være
gjældende Ret — tilkommer fremmede Domme i
den store Betydning, at den danske Domstol,
for hvilken en i Udlandet paakjendt Sag ind-
bringes, uden videre Provelse skal tage den i
Udlandet trufne Nfgjørelse t i l Folge, naar ^
Parten i det paagjceldende Tilfælde efter de ^
danske Loves Grundsætninger kunde drages for ^
den udenlandske Ret eller Myndighed og Dom-
men ikke gaar ud paa Noget, hvis Gjennem-
fsrclse ved Statens Tvangsmyndighed vilde
stride imod ufravigelige Forskrifter eller Grund-
sætninger i den danske Ret. Fremfor den
betydningsfulde Indrømmelse overfor fremmede
Lovgivningers Overgreb, der herefter vilde
ligge i Reciprocitetsprincipets Anvendelse paa
det nævnte Omraade, har man derfor fore-
trukket i det foreliggende Forslag at ind-
skrænke sig t i l Optagelsen af saadanne
Værnethingsbestemmelser for Udlændinge, som
ganske almindelig findes i de fremmede Lov-
givninger og netop derfor ogsaa maa antages
at have vist sig svarende t i l det praktiske Livs
Fordringer.

I Overensstemmelse med Foranstaaende vil
Forslagets § 32 findes affattet. Paragrafens
1ste Stykke indeholder den almindelige Be-
stemmelse, at Udlændinge kunne sagssges her i
Riget, forsaavidt nogen Ret ifølge de foran-
staaende, for Indlændinge givne Regler kan
ansees som Værnething i Sagen. Som det
vil sees, svarer denne Del af Paragrafen ganske
t i l den gjældende Ret. Kun erindres, at der
paa Grund af den Udstrækning, der ved de
foregaaende Paragrafer er givet Undtagelserne
fra Hjemthmget i Forhold t i l Indlændinge,
i Virkeligheden allerede i Henhold t i l § 20
1ste Stykke vil indtræde en væsentlig Udvidelse
af den bestaaende Adgang t i l at Sagsøge
Udlændinge ved danske Domstole. I Para-

grafens 2det Stykke fastsættes dernæst de for
Udlændinge sær l ige Undtagelsesvcernething,
hvilke dog kun ere anvendelige, forsaavidt
Sagen angaar Formueretsforhold og derhos
ikke i Medfsr af § 32 1ste Stykke kan an-
lægges ved nogen anden Ret i Riget, samt
forsaavidt Sagsøgeren er Indlænding. I saa
Fald kan Udlændingen for det Forste søges

^ ved den Ret her i Riget, i hvis Jurisdiktion
han ved Sagens Anlæg opholder sig. I Lig-
hed med de fleste fremmede Lovgivninger op-
stilles der ikke i Forstaget nogen Tidsgrænse;
det kommer altsaa ikke i Betragtning, om Op-
holdet varer kortere eller længere; kun natur-
ligvis at Sagen anlægges, medens Udlændin-
gen opholder sig her (§ 100). Imidlert id er
det indlysende, at der faktisk ikke let v i l blive
Anvendelse for Bestemmelsen, hvor Opholdet
er ganske kortvarigt. Forsaauidt det fremdeles
bestemmes, at Udlændingen kan Sagsøges i den
Retskreds, hvor han har Gods, maa denne
Regel vistnok ansees for en naturlig Udvidelse
af den Grundsætning, hvorpaa det i den be-
staaende Ret anerkjendte Arrestforfslgnings-
værnething er bygget. Efter den vide Adgang,
som vor nugjældende Ret giver t i l Foretagelse
af Arrest, og som Kommissionen har anset
det for rettest at opretholde, v i l det saa-
godtsom altid være muligt for den, der an-
lægger et Søgsmaal angaaende Formue-
retsforhold, at indlede Sagen med en Ar°
restforretning. Den bestaaende Ordning, hvor-
efter Udlændinge, som have Gods i Riget,
kun kunne søges ved dansk Domstol, naar der
er gjort Arrest i Godset, vi l derfor i de fleste
Tilfælde fremtræde som en unaturlig Omvej,
der alene har t i l Folgc, at Sagsøgeren blot
for at skabe et Værnething bliver nsdsaget t i l
at foretage en Arrest, som han efter de fore-
liggende Omstændigheder maaske iøvrigt anser
for aldeles overflsdig, Naar det forsi med
den bestaaende Ret erkjendes, at den Omstæn-
dighed, at Udlændingen har Gods i Riget,
bor give en vis Adgang t i l at drage ham for
danske Domstole, synes det overhovedet vilkaar-
ligt at knytte disses Domsmyndighed t i l den
Betingelse, at Arrest er foretaget eller dog kan
foretages i Godset. Ligesaalidt har man
fundet Grund t i l at begrænse det hcromhand?
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lede Værnethings Anvendelse t i l Sager, der!

staa i Forbindelse med Udlændingens hervæ-

rende Gods. En saadan Betingelse vilde for!

en stor Del betage Reglen dens praktiske Be- ^

tydning og fordres jo i Virkeligheden heller

ikke efter den gjældende Ret. Med denne er

Forslaget fremdeles ogsaa i Overensstemmelse,

forsaavidt det tilsteder, at der ved det nævnte

Værnething kan tages Dom over Udlændin-

gen personlig. En anden Sag er, at den

Indstævning af Godsets Ihændehaver, som!

ifølge PI. 30te Novbr. 1821 var'tilladt, og ^

til hvilken Sagsøgeren i Reglen af praktiske

Grunde indskrænkede sig, selvfølgelig alene

kunde banc Vej t i l Erekution i det arresterede

Gods. — Endnu bemærkes, at de ved § 32

indrettede Undtagelsesværnething for Udlæn-

dinge ifølge det i Paragrafen tagne Forbehold

ere udelukkede, forsaavidt der red traktatmæs-

sige Bestemmelser overfor enkelte fremmede

Stater er draget snævrere Grænser for de

danske Domstoles Jurisdiktion, jfr. saaledes

med Hensyn til Svenske Mcllcmrigsloven

af 19dc Febr, 1861 § 6.

Kapitel I I I .

Om de Tilflrldc, hvor Rettens Personer som

inhabile ftullc eller tnnnc udelukkes fra eller fri-

tages for at handle i Tagen.

I dette Kapitel indeholdes dels en Frem-

stilling af de Forhold, der medføre, at Ret-

tens Personer for en enkelt bestemt Sags

Vedkommende blive inhabile t i l at behandle og

paakjende samme, dels de i naturlig Forbin-

delse hermed staaende Bestemmelser om den

Fremgangsmaade, der bliver at iagttage ved disse

Spørgsmaals Afgjørelse. Allerede af denne

Forbindelse følger, at Fremstillingen af Inha-

bilitetstilfældene ikke bor inddrages under Rets-

organisationen, men har sin naturlige Plads

i Lovene om Rettergangsmaacen. Forslagets

Ordning af disse Forhold slutter sig iøvrigt

i Hovedtrækkene meget nær ti l de Grundsæt-

ninger, der allerede anerkjendes i den bestaa-

ende Ret. Det er derfor kun enkelte Punkter,

der trænge t i l en nærmere Begrundelse.

I Forslaget skjelnes mellem de Inhabili-

tetsgrunde, der ubetinget udelukke Dommeren

fra at behandle og paakjende Sagen (§ 33),

og saadanne Omstændigheder, der blot give

Parterne en Ret t i l at fordre, at Dommeren

viger sit Sæde, men ikke ere t i l Hinder for,

at Dommeren handler, hvor ingen Indsigelse

fremsættes imod ham (§35) . De førstnævnte

Inhabilitetsgrunde forudsætte et Forhold, der

frembyder en saa nærliggende Fare for Uret-

færdighed, at allerede Hensynet t i l Retsplejens

Værdighed og Anseelse kræver Dommerens

Udelukkelse. T i l den anden Klasse af Inha-

bilitetsgrunde henføres derimod de Tilfælde,

hvor hint almindelige Hensyn vel ikke gjør

sig gjældende, men dog Omstændigheder fore-

ligge, som ere egnede t i l at vække Tvivl om

Dommerens fuldstændige Upartiskhed, og hvor

det derfor vilde være ubilligt, at han blev paa-

tvungen den Part, der nærer Misti l l id til ham.

Hvor der foreligger Inhabilitetsgrundc af sidst-

nævnte Beskaffenhed, er der iøvrigt tillige

aabnet Dommeren Adgang t i l , selv om ingen

Indsigelse gjøres imod ham, at opnaa Frita-

gelse for at behandle Sagen, naar han selv

frygter for, at Parterne paa Grund af det

tilstedeværende Forhold ikke kunne ventes at

ville have fuld Till id t i l ham, jfr. § 35.

Ligesom den ovenfor angivne Sondring af

Inhabilitetstilfældene kjendes i de fleste frem-

mede Lovgivninger, saaledes har det ogsaa

længe været antaget i vor Retspraris, at en

faadan Adskillelse maatte gjøres. Der savnes

imidlertid i vor Ret en skarp Afgrænsning

mellem de to Arter af Inhabilitetsgrnnde.

En saadan er derimod optagen i Forstaget,

idet der i § 33 opregnes de Forhold, som

gjøre en Dommer absolut inhabil, og der-

efter i § 35 gives den almindelige Regel,

at Parterne ogsaa udenfor de i § 33 an-

givne Tilfælde kunne modsætte sig, at Dom-

meren beklæder Retten, naar andre Om-

stændigheder foreligge, som ere egnede t i !

at vække Tvivl om hans fuldstændige Upar-

tiskhed.

Med Hensyn ti l den i § 33 indeholdte

Opregning af de absolute Inhabilitetsgrunde

bemærkes Følgende:

ifølge Bestemmelsen i Nr. 1 bliver Dom-

meren inhabil ikke blot, hvor han selv er Part



i Sagen eller af dens Udfald kan have Skade
eller Fordel, men ogsaa, naar det iourigt
under Sagen bliver nødvendigt at bedomme
hans egen tidligere Færd. Den herved be-
grundede moralske Interesse kan nemlig være
lige faa stærk som den, der er grundet i ma-
terielle Hensyn. Ved Anvendelsen af denne
Regel maa imidlertid erindres det vigtige
Forbehold, som i Paragrafens Slutning er
taget for de Tilfælde, hvor Grunden t i l , at
Dommeren tidligere har handlet i Sagen,
ligger deri, at flere Embedsvirksomheder ere
forenede i hans Person. Det vilde aaben»
bart være urimeligt, at Dommeren skulde blive
inhabil, blot fordi han ifølge den regelmæs-
sige og sædvanlige Forretningsgang tidligere i
anden Gmbedsegenskab har foretaget Noget i
Sagen, f. Ex. være udelukket fra at paa-
kjende den Sag, han som Skifteforvalter har
anlagt, eller fra som føged at exekvere den
Dom, han selv har afsagt. I faadanne T i l -
fælde bliver Dommeren derfor efter Forslaget
— der iøvrigt i dette Punkt maa ansees for
stemmende med vor Retsprazis — kun inha-
bil, hvor der efter de foreliggende Omstæn-
digheder er Grund t i l at antage, at hans
tidligere Behandling af Sagen giver ham en
særegen Interesse i dens Udfald, f. Ex.
uaar der kan være Spørgsmaal om personligt
Ansvar for ham i Anledning af hans tidligere
Virksomhed eller denne undtagelsesvis har været
af en saadan Beskaffenhed, at han maa anta-
ges at have moralsk Interesse i Sagen.

Hvad angaar den paa Slægtskabs- eller
Svogerskabsforhold t i l Sagens Parter grun-
dede Inhabilitet, bemærkes, at der vel ikke i
den bestaaende Ret haves noget almindeligt
Lovbud om, hvilke Led i Slægtskab eller
Svogerskab der udelukke Dommeren fra at
behandle Sagen, men at der vistnok af de
spredte Bestemmelser, Lovgivningen indeholder
i saa Henseende, kan udledes den ogsaa i
Praxis fulgte Grundsætning, at Dommeren
bliver inhabil, naar han er nogen af Par-
terne saa nær beslægtet eller besvogret som
Sodskendcbarn. Da der ikke i de paagjæl-
dende Lovbestemmelser gjøres nogen Adskillelse
indenfor den nævnte Kreds af Familieforhold,
maa det fremdeles antages, at Dommeren i

alle de omhandlede Tilfælde skal vige sit Sæde
i Embeds Medfsr. Lige faa vidt eller endnu
videre udstrækkes denne Inhabilitetsgrund i de
fleste fremmede Lovgivninger. I Forslagets §
33 Nr. 2 har man imidlertid kun medtaget
Slægtskab eller Svogerskab i op- eller ned-
stigende Linie eller i Sidelinien faa nær som
Sodskende. Om det end maa erkjendes, at
ogsaa fjernere Familieforhold end de nævnte
efter Omstændighederne kunne vække grundet
Tvivl om Dommerens Upartiskhed, er det dog
neppe stemmende med den herskende Opfattelse
af disfe Familieforbindelsers Betydning at be-
tragte dette som det Sædvanlige. Der synes
derfor ikke at være Grund t i l at tillægge disse
fjernere Slægtskabs- eller Svogerskabsforhold
Virkning fom ab s o l u te Inhabilitetsgrunde;
men det er formentlig for deres Vedkommende
tilstrækkeligt at blive staaende ved den almin-
delige Regel i § 35, i Medfor af hvilken
Dommeren efter Paastand af Parten eller ifølge
sin egen Begjæring kan fjernes, hvor det
foreliggende Forhold er egnet t i l at vække
Tvivl om hans fuldstændige Upartiskhed. —
Bestemmelsen i Nr. 3 hviler paa den Be»
tragtning, at Familieforhold t i l en i Sagen
optrædende Sagfører eller anden Rettergangs-
fuldmægtig ikke bor medføre Dommerens I n -
habilitet i samme Udstrækning som saadan
Forbindelse med Parterne selv, og det er der°
for antaget, at kun Slægtskab, men ikke Svo-
gerskab i Sidelinien skal have t i l Folge, at
Dommeren i Embeds Medfsr viger sit Sæde.
Endelig har man ikke fundet tilstrækkelig Grund
t i l at fastsætte, at en Overdommer skal vige
sit Sæde, fordi han ftaar i de angivne Fa-
milieforhold t i l den Underdommer, hvis Dom
han skal paakjende. Er den, der ved under-
ordnet Instants har domt i Sagen, stævnet
t i l at stande t i l Rette, eller ovstaar der uden
saadan Indstævning Spørgsmaal om person-
ligt Ansvar for ham, saa er han Part i
Sagen, og den Overdommer, som ftaar i de
omhandlede Familieforhold t i l ham, vil da
allerede i Henhold t i l Bestemmelsen i Nr. 2
være pligtig at vige sit Sæde. Er der paa
den anden Side ikke under den paaankede
Sag Spørgsmaal om personligt Ansvar for
Underdommeren, bor Overdommerens Slægts«
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stabs- eller Svogerstabsforhold t i l ham forment-
lig ikke have Virkning fom absolut Inhabil i-
tetsgrund, men alene komme i Betragtning,
forfaavidt det ifølge den almindelige Regel i
§ 35 maatte kunne begrunde en Parts I nd -
sigelse imod Dommeren eller dennes frivillige
Tilbagetræden. Hvad angaar Bestemmelsen i
Nr. 4, bemærkes, at kun Aflæggelse af Vid-
nesbyrd i Sagen gjør Dommeren absolut in-
habil. Det staar altsaa ikke i en Parts Magt
at fjerne en Dommer blot ved at andrage paa
hans Indkaldelse som Vidne; thi naai dette
Andragende ikke tages t i l Følge, jfr. § 181 ,
vi l der selvfølgelig ikke være Noget t i l Hin-
der for, at Dommeren vedbliver al behandle
Sagen, Selv den, der af Retten er bleven
indkaldt fom Vidne, vi l ikke altid være
inhabil t i l senere at deltage i Sagens Paa-
kjendelse; thi det kan af førstjellige Grunde
tænkes, at han dog ikke kommer t i l at aflægge
Vidnesbyrd.

Hvad angaar de Forhold, der ikke med-
føre en absolut Inhabilitet, men alene kunne
begrunde en Indsigelse mod Dommeren, har
Lovforslaget ikke troet det muligt at give en
udtømmende Opregning; det yder saaledes en
større Frihed paa dette Punkt end den gjæl-
dende Ret, som ikkun tilsteder et vist begræn-
set Antal Inhabilitetsgrunde. § 35 indskræn-
ker sig t i l at opstille den almindelige Regel,
at Parterne ikke blot kunne fordre, at en
Dommer skal vige sit Sæde i de i § 33
angivne Tilfælde, men ogsaa fremsætte I n d -
sigelse imod, at en Dommer beklæder Retten,
naar der foreligger a n d r e Omstændigheder,
som ere egnede t i l at vække Tvivl om Dom-
merens fuldstændige Upartisthed. Afgjørelsen
af dette Spørgsmaal kan uden Betænkelighed
overlades t i l Rettens frie Skjøn.

Om den Fremgangsmaade, der bliver at
følge ved Afgjørelsen af Inhabilitetsspørgs-
maalet, gives bestemmelserne i §§ 34, 35 2det
Stykke samt 36—38. Disse ere iøvrigt i
alt Væsentligt stemmende med de nugjældende
Grundsætninger herom. Der maa herefter
stjelncs mellem de i § 33 ommeldte Tilfælde
og de Omstændigheder, der blot give Par-
terne en Ret t i l at kræve Dommerens Ude-

lukkelse. Anser Dommeren sig for inhabil
i Henhold t i l § 33, skal han af egen Dr i f t
vige sit Sæde, eller, forsaavidt han beklæder
Retten i Forening med andre Dommere, gjøre
Retten Meddelelse om den Omstændighed,
som formenes at medføre hans Inhabilitet,
jfr. § 34. Dommeren er derhos pligtig at
træffe eller fremkalde Afgjøielsen af dette
Spørgsmaal, forinden den mundtlige Forhand-
ling begynder, jfr. § 36 2 det Stykke. At
dette er undladt enten af Forsømmelse eller
fordi Dommeren har været i utilregnelig Uvi-
denhed om det Inhabiliteten begrundende For-
hold, kan imidlertid ikke udelukke Inhabilitetens
Virkning. Det følger netop af de i § 33
omhandlede Inhabilitetsgrundes Beskaffenhed,
at Retten maa tage dem i Betragtning uden
Hensyn t i l , ad hvilken Vej og paa hvilket Tr in
i Sagen de komme t i l dens Kundskab. Er
en Sag bleven vaakjendt af en Ret, som har
været beklædt af en absolut inhabil Dommer,
maa den afsagte Dom derfor ogsaa, naai den
indankes for den overordnede Ret, annulleres
af denne i Embeds Medfør. Om de Inha-
bilitetsgrunde, der falde udenfor § 33, gjcrlder
derimod den Regel, at de kun tages i Be-
tragtning efter Paastand af en af Parterne
eller efter Begjæring af vedkommende Dommer
selv, jfr. § 35. Parten er derhos i Almin-
delighed afstaaren fra at faae denne Indsigelse
tagen i Betragtning, faafremt den ikke er
fremsat ved den mundtlige Forhandlings Be-
gyndelse forinden andre Formalitetsindsigelser
eller i al Fald i Forbindelse med dem, jfr.
§ 36 Iste Stykke. Senere Fremsættelse er
kun tilladt, hvor det skjønnes at have været
umuligt for Vedkommende at fremkomme med
Indsigelsen i rette Tid, eller der har foreligget
utilregnelig Uvidenhed om de Omstændigheder,
som begrunde den. — Endnu bemærkes, at
Indsigelser fra Parternes Side imod en Dom-
mers Inhabilitet i processuel Henseende ganske
behandles som andre Formalitetsindsigelser.
Spørgsmaal, om en Dommer af egen Dr i f t
maa eller skal vige sit Sæde, betragtes der-
imod som en Sag mellem Dommeren og hans
Samvittighed og Embedspligt eller mellem ham
og de øvrige Medlemmer af Retten. Afgjø-
relsen af disse Spørgsmaal træffes derfor, uden



at Parterne have Adgang ti l at ytre sig,

jfr. § 37.

Hvad angaar Inhabilitetsspørgsmaalets

Paakjendelse, foreskrive de fleste fremmede Pro-

ceslove, at den Dommer, hos hvem Man-

gelen formentlig findes, ikke maa deltage i

Paakjendelsen. Bliver Retten som Folge

beraf ude af Stand t i l at tage Beslutning!

.— hvad jo altid vil være Tilfældet, naar den j

beklædes af en Enkeltdommer -—, indstilles ^

Svsrgsmaalet ti l Afgjsrelse af den nærmest ^

overordnede Ret. Hos os har det imidlertid ^

længe været fast Retspraris, at Underdommeren

— selvfslgelig med Forbehold af Vedkom-!

mendes Adgang ti l Appel — selv paakjender!

Spørgsmaalet om fin Habilitet, og da der!

ikke er sporet nogen Ulempe heraf, har man!

anset det for rettest i Forslaget at bibeholde!

denne Fremgangsmaade, der anbefaler sig ved

sin Simpelhed (se § 34, jfr. § 35 2 det

Stykke). Endnu klarere er det, at der ikke

kan være nogen Betænkelighed ved at lade det

Medlem af en kollegialt besat Ret, om hvis

Inhabilitet der rejses Spørgsmaal, deltage i

dettes Afgjørelse. Man har derfsr troet ogsaa

for saa vidt at burde følge, hvad der maa

ansees for gjcrldende Ret, saameget mere, som

det dog kan foraarsage en ikke ringe Ulejlighed

at tilvejebringe den Supplering af Retten,

som en anden Fremgangsmaade vilde gjøre

nsdvendig. Om Anvendelse af Retsmicler

imod den trufne Nfgjørelse gives Bestemmel-

serne i § 38. Gaar Kjendelsen ud paa, at

Dommeren viger sit Sæde, er det aabenbart

ikke af Hensyn t i l Parternes Interesse nsd-

vendigt at give Adgang t i l noget Retsmiddel

imod den. Dette gjælder navnlig ogsaa over-

for den Part, der har modsat sig, at den

imod Dommeren fremsatte Indsigelse tages t i l

Fslge; thi fra et retligt Synspunkt maa alle

Dommere, for hvis Vedkommende der ikke fore-

ligger en Inhabilitetsgrund, ansees for lige skikkede

til at behandle Sagen, og Parten har altsaa

ingen retlig Interesse i, at den paakjendes af

en bestemt Dommer. I § 38 1ste Punktum

bestemmes derfor, at Kjendelser, hvorved en

Underretsdommer erklærer at ville vige sit

Sæde, eller hvorved det paalcegges eller tillades

en Dommer i en kollegialt besat Ret at vige

sit Sæde, ikke kunne angribes ved noget Rets-

middel. At den Adgang, der saaledes er given

en Enkeltdommer til at fritage sig selv for at

behandle Sagen, skulde blive misbrugt, er der

formentlig ikke Grund ti l at befrygte. I al

Fald er dette et Misbrug, der natnrligst søges

modvirket ad disciplinær Vej. Derimod er

det en Selvfølge, at der maa gives Rets«

midler imod Kjendelser, hvorved Indsigelser

imod en Dommers Inhabilitet forkastes, eller

hvorved Dommerens egen Begjcrring om at

maatte vige sit Sæde afslaaes, og da disse

Spørgsmaal egne sig t i l en simpel og hurtig

Afgjørelse, er Besværing her det naturlige

Retsmiddel. Iværksættes Besværing, kan der,

naar det strax forlanges, i denne Anledning t i l -

staaes en kort Udsættelse af Sagen.

§ 40 overfører i Lighed med den gjæl-

dende Ret de om Dommeres Inhabilitet givne

Forskrifter paa Retsskrivere. I Forbindelse

hermed fastsættes det endvidere i Paragrafen,

at Afgjerelfen af Havilitetsspørgsmaalet tilfaldcr

den Ret, ved hvilken Retsskriveren er ansat, en

Regel, som vistnok allerede kan udledes af den

beftaaende Ret og ialfald maa ansees for na-

turlig. Det er en Selvfølge, at Retsskri-

veren uvægerlig maa efterkomme den af Retten

trufne Bestemmelse om Spørgsmaalct, hvad

enten Afgjørelsen gaar ud paa, at Rets»

skriveren skal fungere eller at han skal afholde

sig herfra.

Kapitel IV.

Om Forening af Eogsmaal under samme
Retssag.

I nærværende Kapitel udtales de almin-

delige Grundsætninger, som Forstaget opstiller

for Forening af flere Søgsmaal under famme

Retssag — derunder Intervention og T i l -

stcevning — , medens de nærmere Bestemmelser

om Proceduren i saadanne Tilfælde gives i

det Fslgende, efierat Reglerne om Proceduren

mellem Parterne ere fremstillede. De i

dette Kapitel indeholdte Regler angaa derhos

tun den Forening af Søgsmaal, t i l hvilken

Initiativet tages enten af en af de oprindelige

Parter i Sagen eller af en i denne indtræ-

e
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dende Trediemand. Den Forening, som Retten ' nævnes dels den Omstændighed, at Sogs-
i Kraft af sin procesledende Myndighed iværk- ^ maalene have fælles Oprindelse, dels at
sætter af flere for den svævende Retssager, har > specielle Bestemmelser tillade Foreningen,,
derimod sin naturlige Plads i det Kapitel, der f. Ex. Frd. 11te Januar 1793, P l . 2den
handler om Procesmaaden i Almindelighed, jfr.! M a i 1822, Ressr. 26de Juni 1778, jfr.
§ 1 0 2 . ! W r . 23de M a j 1789. Idet Udkastet

I §z 4 1 — 4 2 gives Udkastets Regler ^ saaledes udvider Retten t i l at kumulere be-
om den Forening af Sygsmaal, der foretages ^ tydeligt, opstiller det paa den anden Side en
strax fra Processens Begyndelse. Hvad angaar! Modvægt imod heraf flydende Ulemper i den
Forening af flere Retstrætter mellem de samme! Dommeren tillagte Myndighed t i l , hvor det
Parter (objektiv Kumulation), bestemmer § 4 1 , ! individuelle Tilfældes Natur kræver det, at
at den kan finde Sted, naar kun Retten er! anordne en Adskillelse, se § 46, jfr. § 102.
kompetent med Hensyn t i l alle Eogsmaalene! Denne Ordning af Forholdet hviler paa den
og samme Procesart er anvendelig paa dem. z Anskuelse, at det ikke ved nogen almindelig
Ligesaalidt som det kræves, at de flere Sager! Regel kan bestemmes, om Kumulation af
hvile paa samme faktiske eller retlige Grunde, Ssgsmaal bor tillades eller ikke; thi i nogle
ligesaalidt udelukkes Foreningen derved , at ! Tilfælde vil Foreningen være t i l Skade for Proce-
de gaa ud paa uensartede Gjenstande. Den durens Simpelhed og Klarhed, men i andre,

saaledes givne Regel er vistnok kun en konse-

kvent Gjennemforelse af en Grundsætning, der

allerede længe har været anerkjendt i vor Rets-

praxis. Thi i denne staar det fast, at flere

Pengefordringer uden Hensyn t i l deres Oprin-

delse og øvrige Beskaffenhed kunne indtales

under een Sag. Det Samme antages frem-

deles at maatte gjælde overalt, hvor de flere

Søgsmaal have ensartede Gjenstande, stjent

de ikke gaa ud paa Pengeydelser. Men naar

forsi dette erkjendes, synes det vilkaarligt at

nægte Sagsøgeren Ret t i l at kumulere, blot

fordi Søgsmaalenes Gjenstande ere uensartede,

— en Omstændighed, der jo ikke har Indfly-

delse paa, om der vindes nogen Lettelse ved

Kumulationen eller ej. Angaaende Forening

af flere Søgsmaal mellem forfkjellige Parter

(subjektiv Kumulation) giver § 42 en Regel,

der er meget afvigende fra vor gjældende Lov-

givning. Medens subjektiv Kumulation ifølge

denne i Reglen er forbudt, selv om Parterne

ikke gjøre Indsigelse, opstiller Udkastet derimod

den Grundsætning, at subjektiv Kumulation —

selvfølgelig dog kun under de i § 41 angivne

Betingelser — er tilladt i den Forstand, at

s. Ex. hvor saavel det faktiske som det retlige

Lporgsmaal stiller sig ens i de flere Sager,

vi l det kunne være baade det Sirnpleste, Na-

turligste og Billigste, at de afgjøres under een

Proces, idet deres Adskillelse kun vilde nod-

vendiggjøre en Gjentagelse af den samme Proce-

dure og Bevisførelse. Derfor er det ogsaa i

mange fremmede Proceslove, selv saadanne, i

bvilke Skriftligheden hersker, overladt t i l Rettens

Skjon i det enkelte Tilfælde at afgjøre, om

Kumulation kan tilstedes. Hvor Proceduren er

mundtlig, er det allerede af Hensyn t i l at t i l -

vejebringe den storst mulige Klarhed, Orden og

Overskuelighed i Forhandlingen nødvendigt at

indremme Retten en vidtgaaende procesledende

Myndighed, af hvilken da ogsaa den heromhand-

lede Sætning er en aldeles naturlig Konsekoents.

Som allerede ovenfor bemærket, angaar

den Ret, §§ 4 1 — 4 2 tillægge Parterne, kun

en saadan Forening af steie Søgsmaal, som

iværksættes strax fra Processens Begyndelse.

Men ogsaa senere under Processens Gang kan

der blive Spørgsmaal om en Forening af flere

Sager enten saaledes, at der t i l den paabe^

gyntte Retstrætte fejes en ny Sag mellem

Retten ikke i Embeds Medfor skal forhindre de famme Parter, eller paa den Maade, at

den. Derimod kræver vistnok Retfærdighed, der med den nye Sag tillige inddrages nye

at vedkommende Parter i Reglen maa kunne z Parter i Processen ved Siden af de oprin-

modsætte sig Søgsmaalenes Forening, med! delige. Adgangen hertil kan imidlertid ikke

mindre en særegen Grund kan paaberaabes ^ ubetinget staa aaben, blot fordi Intet vilde

for den, og som saadanne særegne Grunde! have været t i l Hinder for de paagjældende
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Søgsmaals Forening fra første Begyndelse af.
Saaledes kan Sagsøgeren ikke under den
mundtlige Forhandling vilkaarligt udstrække sin
Paastand t i l saadanne Poster af sit Mellem-
værende med Sagsøgte, som ikke ere optagne i
Sagsfremstillingen; men dette kan alene tilstedes
ham under de i Z 168 angivne Forudsætninger.
Ligeledes er Sagsøgtes Adgang t i l at gjsre
Modfordringer gjældende under Hovedsagen
knyttet t i l særlige Betingelser, jfr. § 1 0 1 . Er
der endelig Spørgsmaal om at inddrage nye
Parter i Sagen ved Siden af de oprindelige
— et Forhold, der maa fremtræde enten som
Intervention (§43) eller som Tilstævning (§
45) —, vil Adgangen hertil ikke være given
med de Betingelser, hvorunder § 42 tilsteder
subjektiv Kumulation i egentlig Forstand, men
kun staa aaben efter de nærmere Regler i §§
43 og 45, jfr, 5te Afsnit.

Hvad angaar Intervention, kan der neppe
efter den gjældende Lovgivning antages at t i l -
komme Trediemand en se lvs tændig Ret t i l
imod de oprindelige Parters Vil l ie at indtræde
i Sagen som Part ved Siden af disse. Thi
da Lovgivningen tier med Hensyn t i l dette
Punkt, synes den almindelige Grundsætning, at
de oprindelige Parter i alle Henseender ere
Herrer over den af dem begyndte Proces, at
maatte udelukke Trediemands Indtrængen i
Sagen, selv om hans Ret kunde beskyttes ved
slig Intervention, jfr. Nellemanns Procesmaade
(2den Udgave) Tide 2 3 6 — 2 4 2 . Desuagtet
har der i vor Retspraris vift sig nogen Tilbøje-
lighed t i l under visse Betingelser at indromme
Trediemand en saadan Beføjelse. Ligeledes kjende
de fleste fremmede Proceslove en selvstændig Inter-
ventionsret. Det maa vistnok ogsaa erkjendes, at
afgjørende Hensigtsmæssighedshensyn tale for
en saadan Ordning, idet Intervention jævnlig
vil vise sig at være det simpleste, virksomste
og billigste Middel t i l Opnaaelse af en faavel
for Trediemand som for de oprindelige Parter
betryggende Afgjørelse. M a n har derfor troet
i det foreliggende Udkast at burde tillægge
Trediemand en saadan Ret under de Betingelser,
der sædvanlig foreskrives i de fremmede Love.
I Overensstemmelse hermed fastsættes det i § 43
lste Stykke som Hovedbetingelse for Interven-
tionen, at Trediemand troer sig berettiget t i l

den Ting eller den Rettighed, hvorom Parterne
stride, enten udelukkende og fremfor Parterne
eller dog delvis og altsaa ved Siden af dem.
Ifølge Bestemmelsen i Paragrafens andet
Stykke er Interventionens Gennemførelse der-
hos betinget af, at den Ret, for hvilken Ho-
vedsagen svæver, ved Parternes Samtykke
kunde gjøres kompetent t i l at paakjende Inter-
ventionssøgsmaalet, dersom det anlagdes sær-
skilt. Med Hensyn t i l de nærmere Regler for,
under hvilke Former og paa hvilket T r in i
Sagen Interventionen kan finde Sted, henvises
iøvrigt t i l femte Afsnit.

Medens § 43 angaar Intervention i
egentlig Forstand og altsaa kun har Tredie-
mands Indtræden som selvstændig Part for
Dje, omhandler § 44 den saakaldte Biinter-
vention, hvorved en Trediemand blot indtræder
i Sagen for at understøtte en Part, i hvis
Paastands Gjennemforelfe han har retlig I n -
teresse. T i l en saadan Indtræden vil Tredie-
mand navnlig kunne sinde sig foranlediget,
hvor det af Sagens Udfald afhænger, om der
vil blive gjort Ansvar gjældende imod ham af
en af de oprindelige Parter, f. Er. hvor han
har overdraget Sagsøgeren den under Sagen
indtalte Fordring, hvis LGgthed benægtes af
Sagsøgtc. Efter den gjældende Ret har Tredie-
mand i saadanne Tilfælde imidlertid ikke nogen
se l vs tænd ig Ret t i l at optræde og foretage
Noget i Sagen; det beror aldeles paa vedkom-
mende Part, om de Angrebs- eller Forsvars'
midler, der efter Trediemands Formening vilde
vcere af Indflydelse paa Sagens Udfald, skulle
benyttes under denne. Er dette undladt, uden
at der kan lægges Trediemand nogen Forssm-
melse i saa Henseende t i l Last, kan han der-
imod under den senere imod ham anlagte
Regressag opnaa Frifindelse, hvis de Midler,
der ikke ere blevne benyttede under den tid-
ligere Sag, skjønnes at have været egnede t i l
at bevirke et andet Udfald af denne. Men
om det end maa erkjendes, at Trediemand kan
finde Beskyttelse for sin Interesse ad denne
Vej, synes det dog natmligere at give ham
Adgang t i l at indtræde i den mellem de op-
rindelige Parter bestaaende Sag og selv gjere
de Angrebs- eller Forsvarsmidler, som han t i l -
lægger Betydning, gjældende for den Ret, som



paakjender denne. En saadan Adgang vil

undertiden være en Betingelse for, at de

Bidrag, Trediemand kan give ti l Sagens Op-

lysning, virkelig faae den Indflydelse ti l hans

Fordel, der tilkommer dem. Navnlig er det

indlysende, at den Ret, der paakjender Hoved-

sagen og saaledes har det umiddelbare Indtryk

af hvad der iøvrigt er fremkommet i denne,

lettest og sikrest vil kunne afgjsre, hvilken Vægt

der bor tillægges de af Trediemand frcmforte

Omstændigheder. Udkastet har derfor i Lighed

med de fleste nyere Proceslove i § 44 optaget

den Grundsætning, at Enbver, der har retlig

Interesse i, at en Part vinder en for Retten

svævende Sag, kan indtræde i Sagen t i l denne

Parts Understøttelse. Om der foreligger en

saadan retlig Interesse, maa iøvrigt afgjøres

eftcr den borgerlige Rets Regler. Med Hensyn

ti l Biintervenientens Procedure, der maa be-

tragtes som et Tillæg t i l de: Parts Procedure,

han vil underftotte, gives de nærmere Regler i

femte Afsnit.

I § 45 gives Hovedreglen om Tilstævning

(Ndcitation). I Henhold t i l almindelige, ogsaa

i den gjældende Ret anerkjendte Procesgrundsæt-

ninger tilstedes det kun at adcitere Trediemand,

naar det ikke maa tilregnes Sagføgeren som

en Forsømmelse, at den paagjældende Tredie-

mand ikke fra Begyndelsen af er bleven inddragen

under So?.smaalet. Fremdeles vil Tilstævning

ikke kunne finde Sted, naar Tredjemand ikke er

pligtig at svare for den Ret, ved hvilken Ho-

vedsagen er anhængig, jfr. iøvrigt de i femte

Afsnit givne nærmere Bestemmelser om den

processuelle Fremgangsmaade.

Kapitel V.

Om Sagens Patter.

Dette Kapitel indeholder Bestemmelser

om Parternes Kompetence, Raadighed over

Processen samt Adgang t i l personlig

at udføre deres Sag, — Forhold, hvis

Ordning i det Væsentlige er den samme,

hvilken Behandlingsmaade end Sagen un-

derkastes.

Hvo der er ret Sagsøger eller Sagvolder,

maa som et Spørgsmaal om, hvem den under Sa-

gen omspurgte Rettighed eller Forpligtelse t i l -

kommer eller paahviler, nødvendigvis afgjøres

efter den borgerlige Rets Regler (§ 47). Som

en Anvendelse af denne Grundsætning frem-

^ træder endvidere Bestemmelsen i § 48. Thi

! det Cporgsmaal, om der foreligger et ifølge

i Retsforholdets Beskaffenhed nødvendigt Pro-

i cesfællesskab, gaar netop ud paa, om ikke Ret-

! tigheden eller Forpligtelsen tilkommer en Fler-

hed af Personer saaledes, at de kun i Fore-

! niug udgjsre en kompetent Sagsøger eller

Sagvolder. — Angaaende Maaden, hvorpaa

Kompetencespørgsmaalet behandles i Procedu-

ren, er der ikke fundet Grund t i l at give sær-

lige Regler. Det bl'ver som Folge heraf at

behandle paa samme Maade som Sagens ov-

rige Realitet. De Hensiztsmæssighedshensyn,

som undertiden kunne anbefale en forelobig

Behandling af Kompetencespørgsmaalet, fyl-

destgjøres fuldstændig ved den almindelige Be-

myndigelse, der i Henhold t i l § 102 3die

Stykke og § 273 tilkommer Retten dels t i l

forelobig at begrænse Proceduren t i l enkelte

Stridspunkter i Sagen dels ti l at gjøre saa-

danne ti l Gjenstand for forelobig Paakjendelse

saavel, hvor særskilt Forhandling af dem har

fundet Sted, som ogsaa hvor de, uden at dette

er Tilfældet, findes modne t i l Paakjendelfe.

I § 49 gives en Bestemmelse, som hidtil

har været savnet i vor Ret. Vel maa det

efter denne antages, at enhver af de Per-

soner, mellem hvem der bestaar et nødvendigt

Procesfællesskab, af de øvrige Procesfæller kan

befuldmægtiges t i l at mode og udføre Sagen

ogsaa paa deres Vegne, uanset at den Be-

fuldmægtigede ikke falder ind under D. L.

1—9—14. Men den Omstændighed, at

en eller flere af Procesfællerne udeblive

i et Retsmøde, kan i og for sig ikke give

den eller dem, der mode, nogen Ret t i l at

repræsentere de Udeblivende. En faadan

! Regel maa imidlertid ansees for hensigtsmæssig

! og er derfor, i Overensstemmelse med de fleste

^ fremmede Lovgivninger optagen i § 49. Heraf

^ vil bl. A. følge, at der aldrig bliver Tale om

Udeblivelsesdom, naar kun Een af Procesfæl-

! lerne moder.

Om Betingelserne for at kunne handle

selvstændig som Part gives der i §§ 5 0 — 5 1



Bestemmelser, der i det Hele ere Anvendelser

af den borgerlige Rets Regler om Personens

Handleevne og derfor ogsaa maa fslges efter

den gjcrldende Ret. At dette gjælder om den

Regel, der i § 50 gives om Myndighed ti l

som Sagsøger at raade over Sager an-

gående Formueretsforhold, er i sig selv ind-

lysende og har altid været almindelig anerkjendt.

Hvad cmgaar Betingelserne for at raade som

Sagvo lde r over saadanne Retstrætter, synes

der i Praris at være nogen Tilbojclighed ti l

at følge den Grundsætning, at en umyndig

eller mindreaarig Sagroldcr ansees for raadig

over Sagen, naar han blot uden Værgcs eller

Kurators Medvirkning kan paadrage sig en

Forpligtelse af den Art, hvorpaa Ssgsmaak't

grundes, I Modsætning hertil udtaler § 50

som den rigtige Konsekvens af Civilrettens Grund-

sætninger, jfr, Scheels Personret (1ste Udgave)

S. 208 ff,, at kun den er myndig t i l som

Sagvolder at raade over Sagen, som ifølge

den borgerlige Rets Regler paa egen Haand

ved Overenskomst kunde paatage sig det,

hvorpaa Paastanden gaar ud. Er Paastanden

rettet paa Fyldestgørelse af den Umyndiges

eller Mindreaariges Formue i Almindelighed,

vil denne altsaa ikke kunne sagseges uden Vær-

ges eller Kurators Medtagelse, selv om han

paa egen Haand, f. Ex. ved en Retskrænkelse,

har paadraget sig den Forpligtelse, som ligger

til Grund for Søgsmaalet, At der ved Be-

dsmmelsen af Partens Raadighed over Sa-

gen kun bliver at tage Hensyn t i l dennes op-

rindelige Gjenftand, ikke t i l Rettergangsom-

kostninger ellcr Rettergangsbsdcr, jfr, § 50

2det Stykke, stemmer ganske med den bestaa-

ende Retspraris. I Eager, der ikke angaa

Formuerettigheder, maa i Almindelighed den,

hvem Rettigheden tilkommer, eller Forpligtelsen

paahviler, kunne optræde som Sagssger eller

Sagvolder, naar han blot er personlig myndig.

Der foreligger i stige Tilfælde ingen Hjemmel

til at forlange Fuldmyndighed, og paa den

anden Side kan man ikke let finde nogen an»

den Grændfe nedefter end den personlige Myn-

dighed eller 18 Nars Alderen,

Om den Maade, hvorpaa Spørgsmaalet

om Parternes Myndighed t i l at raade over

Sagen, afgjøreB, gives Reglerne i §§ 5 2 — 5 ? .

I mange fremmede Proceslove foreskrives det,

at Retten i Embeds Medfor skal forlange Op-

lysning om dette Punkt. For at paabyde en

saadan Undersøgelse i al Fald af Indstævntes

Myndighed lader sig ogsaa anfore, at denne

ikke ved sin Tavshed eller Forsommelse kan

forspilde Umyndighedsindsigelsen, I vor Ret?-

praris har det imidlertid allerede længe været

fast antaget, at Retten ikke i Embeds Medfsr

skal kræve Bevis for Indstævntes Myndighed.

Naar det af de fremlagte Dokumenter i Sagen

ligefrem kan sees eller efter den hele Maade,

hvorpaa en Part er betegnet, maa formodes,

at denne mangler Raadighcd over Sagen, af-

vises denne af Retten i Embeds Medfor. Men

er dette ikke Tilfældet — hvilket vil være det

Almindelige — , saa paadommer Retten Sa-

gen uden videre Bevis for Vedkommendes

Myndighed. Denne Fremgangsmaadc maa

vistnok ogsaa erkjendes fra et praktisk Synspunkt

at fortjene Fortrinet. Thi at det i enhver

Sag skal paalægges Sagsøgeren at fremskaffe

Bevis for Modpartens Myndighed, er en saa

byrdefuld og i de fleste Tilfælde unødvendig

Formalitet, at i Sammenligning hermed den

Lejlighed, den bestaaende Ordning giver Sag«

søgeren t i l overfor en umyndig Sagvolder at

tilsnige sig en Dom. der kun kan angribes

ved Paaanke, maa ansees for et mindre Onde,

jfr. Eunomia I I I . S . 5 5 6 — 5 9 . Udkastet

har derfor i alt Væsentligt sluttet sig t i l den

hidtil fulgte Praxis, dog at Retten, naar den

har Tvivl, i Embeds Mcdfor kan paalægge

Sagsøgeren at fremskaffe de fornødne Oplys«

ninger om hans egen og Modpartens Myn-

dighed, en Lempning i den bestaiende Regel

der stemmer med den friere Stil l ing, Ud«

kastet i Modsætning t i l den strenge For-

handlingsmarime anviser Retten, og gjsr det

saameget mindre betænkeligt isvrigt at bibeholde

den tidligere Fremgangsmaade. Det vi l her-

efter ligesom hidtil blive det Sædvanlige, at

Afvisning paa Grund af en Parts Mangel

paa Myndighed kun finder Sted efter Paastand.

Med Hensyn t i l dennes Fremsættelse foreskrives

det i § 52 2det Stykke, at Parterne ere ude-

lukkede fra at fremkomme med Indsigelser i

saa Henseende, naar Forhandlingen af Sagens



Realitet er begyndt, jfr, § 176 sammenholdts

med § 174.

Som det allerede er fremhævet i den al-

mindelige Oversigt E. 28, har man ikke troet

at burde forestaa Indforelse af Sagferertvang

i den Forstand, at Parterne i Almindelighed

udelukkes fra selv at fore deres Sag for Ret-!

ten.') At en saadan almindelig Udelukkelse er

ukjendt i den gjældende Ret, har man vel i

og for sig ikke kunnet tillægge nogen afgjørende

Betydning. Thi det er klart, at de Ulemper

for Retsplejen, der kunne opstaa af, at ulov-

kyndige Parter i egen Person fore deres Sag,

i langt stærkere Grad maa gjøre sig gjældende >

i den mundtlige Rettergang end i den Proce-!

dure, vi hidtil have kjendt. I de fremmede ^

Proceslove, der ere byggede paa Mundtligheds- i

principet, foreskrioes det derfor i Reglen ogsaa, ^

at Parterne i den ordinære civile Proces skulle

benvtte Sagfører ved de egentlige Proceshand-

lingers Foretagelse'*), Men da Partens egen ^

Interesse saagodt som altid vil bevæge ham!

t i l at antage og benytte Sagfører, har Kom-

missionen troet, at det kunde undgaaes ved ^

Loven at opstille en Tvang ti l at benytte

Sagferer, idet man holder sig overbevist om, ^

at det, asset fra Bagatelsager, hvor hele Pro-

cesformen er beregnet van at gjøre det muligt

at undvære Sagførerhjælp, kun vil fore-

komme yderst sjældent, at en ulovkyndig Part!

tor paatage sig selv at udføre sin Sag. I Over-

ensstemmelse hermed udtaler Forslagets § 54

den almindelige Grundsætning, at Enhver kan >

baade som Sagsøger og fom Sagvolder gaa i j

Rette for sig selv, samt baade udføre sin Sag ,

under den mundtlige Forhandling og affatte de!

fornødne Processkrifter. De lidet praktiske og ^

tildeels vilkaarlige Undtagelser fra denne

Grundsætning, fom endnu bestaa i den gjæl-

' ) Bed Sagfurerwang forstaaes i andre Lande For-
pligtelsen t i l at benytte Sagfører t i l alle egentlige
Proceshandlinger« Udførelse, altsaa navnlig t i l
Affattelsen af Processkrifterne og Fremlæggelsen
af Paastandene i Retten, hvorimod det i Reglen
staar Parten fr i t for selv at pindere Sagen i den!
mundtlige Forhandling, naar den i Forvejen er ^
lagt t i l Rette af Sagføreme.

») Medens enkelte nye« Piucesuotast f. Ex. det!
belgiske gaa i modsat Retning, er en saadan ^
Tvang bibeholdt i Cinilprocesloven for det tyste!
Rige af 1876.

dende Ret, jfr. D. L. 1—9 — 1 og 6, har

man ikke fundet Grund t i l at optage i Udka-

stet. Derimod give de i tz 56 indeholdte

Bestemmelser om Domssagers Udforelse for

Landsretterne et i den mundtlige Rettergang

uundværligt Korrektiv t i l den vidtgaaende

Regel i § ^4. Landsretten kan herefter,

naar de af Parten selv affattede Processkrifter

findes uforstaaelige, tilbagevise disse cg tilkjende- <

give Parten, at han maa lade sin Sag udføre

for sig af en Sagfører; ligeledes kan en Part,

der selv ndforer sin Sag, afvises under de

mundtlige Forhandlinger og henvises t i l at

lade en Sagfører mode for sig, naar det viser

sig, at han ikke med den fornødne Klarhed og

Rolighed kan fremstille Sagen. Gn saadan

Myndighed for Retten maa ansees for Min i -

mum af hvad Retsplejens Interesse kræver.

I et Processystem, der er bygget paa Mundt-

ligheds- og Umiddelbarhedsprincipet, er Orden

og Klarhed i Proceduren og Bevisforelsen en

Nodvendighed, hvis ikke Forhandlingen skal

forvirres og Retten vildledes. I de enkelte

fremmede Proceslovgivninger, der ikke foreskrive

Sagførertvang fom almindelig Regel, findes

derfor ogsaa Bestemmelser svarende ti l Udka-

stets § 56. Som det fremgaar af Paragra-

fen, er det iøvrigt ikke Meningen, at der un-

der de angivne Omstændigheder skal indtræde

en Præklusion t i l Skade for den Part, som

ikke forud har sikret sig en Sagførers Bistand;

men Retten træffer i de anforte Tilfælde Be-

stemmelse om Sagens Udsættelse for at give

ham Lejlighed t i l at gjøre de i saa Henseende

fornødne Skridt. Forst naar Parten undlader

at efterkomme de af Retten givne Paalæg,

som ikke ere Gjenstand for Paaanke, bliver

han at anse fom den, der ikke har indgivet de

paagjældende Processkrifter, eller som den, der

udebliver under paagjældende mundtlige For-

handling.

Den Frihed, der ved § 54 er forbeholdt

Parten t i l selv at udføre fin Sag, bor selv.

fslgelig ikke aabne ham Adgang ti l ved en paa

Skromt iværksat Transport at sætte Personer,

der ikke ere befojede t i l at gaa i Rette for

Andre, i Stand t i l at udføre en Sag, som i

Virkeligheden er Cedentens. Om Transporten

har den angivne Karakter, er et Spørgsmaal,



hvis Afgjørelse maa henvises t i l Rettens Skjsn.

I Overensstemmelse hermed tillægger § 55

Retten Myndighed ti l i saadanne Tilfælde at

afvise den foregivne Ccssionarius ved en Be-

slutning, som ikke cr Gjenstand for Paaanke,

Det kunde mulige« synes at være en noget

vidtgaaende arbitrær Myndighed for Retten,

men der er neppe nogen anden praktisk udførlig Maade, hvorpaa de omhandlede Skin-

transporter kunne modarbejdes, og det er neppe

at befrygte, at Retten skulde bruge denne Myn-

dighed paa en hensynslos Maade,

Kapitel V I .

O« Rcttergllngsfuldmltgtige.

I Overensstemmelse med den bestaaende

Ret opstiller Forslaget for D o m s s agers

Vedkommende den Hovedregel, at Enhver, der

ikke i egen Person vi l udføre sin Sag, er

pligtig at benytte som Fuldmægtig en t i l Mode

for paagjældende Domstol berettiget Sagfører,

en Grundsætning, som Forslaget derhos gjen-

nemforer i fuld Konsekvents, saa at den ikke

blot anvendes paa Mode for Parten under

den mundtlige Forhandling, men ogsaa paa

Affattelse af Processkrifterne for ham, se § 57.

Fra den saaledes givne Regel gjøres en væ-

sentlig Undtagelse i Forstagets § 58, der i

Lighed med D. L. 1—9—14 tilsteder Par-

ten at mode ved visse i færeget Forhold t i l

ham staaende Personer. Som det vil sees,

stemmer § 58 dog ikke med 1—9—14, hvad

angaar Afgrænsningen af de Familieforhold,

der kunne begrunde den heromhandlede Und-

tagelse. Lovbogens Regel er nemlig i faa

Henseende paa den ene Side for vidtgaaende,

idet den tilsteder enhver om end nok faa fjernt

Beslægtet at gaa i Rette for Parten, paa den

anden Side for fnever, idet den ikke medtager

Ægtefællen og de nærmeste Besvogrede. At

den, der angiver at staa i et af de omspurgte

Forhold t i l Parten, maa fore Bevis herfor,

naar det af Retten eller Modparten forlanges,

er en Selvfølge. Dette Bevis bor vedkom-

mende Rettergangsfuldmægtig derhos i Almin-

delighed have paa rede Haand, saa at det paa

Forlangende strax kan fremfores. Da det

imidlertid ikke ubetinget kan tilregnes Vedkom-

mende som en Forsornmelse, at han ikke har

været forberedt herpaa, staar det efter § 58

2 det Stykke i Rettens Magt undtagelsesvis at

tilstaa en passende Udsættelse t i l Bevisets T i l -

vejebringelse. At de producerede Bevisligheder

ere Gjenstand for Bedommelfe, er en Selv-

følge.

Skjont Bestemmelsen i D. L. 1 — 9—14

efter rigtig Lovfortolkning neppe kan ansees

anvendelig udenfor Domssager, har det vistnok

hidtil været den mest udbredte Mening, at

Sagførerncs Eneret ikke er indskrænket t i l

Retshandlinger af denne Art, Paa Skifter

og Auktioner ausecs det efter den nævnte An-

skuelse vel ikke for nsdvendigt at lade sig re-

præsentere af en Sagfører, saalænge Forhand-

lingerne ikke have udviklet sig t i l en formelig

Retstrætte, men fra det Djeblik af formenes

Parterne at være henviste t i l at benytte en

Sagfører, jft. Cskr. 2. Ma j 1826. Hvad an-

gaar føgedforretninger, er det saavel i Betragt'

ning af disie Forretningers særdeles Beskaffen-

! hed som med Hensyn t i l Slutningen af P l .

23. August 1753 endog antaget, at man i

Reglen maa lade sig repræsentere ved en Sagfører, dog at Rekvisitus, som ikke i Forvejen

kan sorge for sit Forsvar, maa have Adgang

! t i l at tage t i l Assistance en anden Person, t i l

' hvem han har Tillid, og som ojeblikkelig kan

være tilstede. T i l den saaledes udviklede An-

skuelse har man i det foreliggende Forslag stut-

^ tet sig, forfaauidt angaar føgedforretnin-

g e r , under hvilke efter Forslagets Ordning og-

! saa Tvangsauktioner ligefrem ere indbefattede.

! At Tvangsauktion efter den ovenfor omtalte

! Anskuelse sammenstilledes med Skifte, maatte i

^ Virkelighed allerede tidligere betragtes som en

Inkonfekvents, idet tvungen Auktion ogsaa efter

den gjældende Ret er at anse som en Fort-

sættelse af Udlæget, skjont den ikke holdes af

! Fogden. Hvad S k i f t e r angaar, har man

derimod ikke troet at burde gjøre det t i l Pligt

^ for vedkommende Interesserede at lad? sig re-

præsentere ved en Sagfører. Dels vilde der

herigjennem paalægges Vedkommende en altfor

stor Byrde, dels er Begrænsningen her mindre

nødvendig, idet Retstrætter mindre hyppigt



ville forekomme paa Skifte. Dette gjælder

i al Fald efter den i Forslaget optagne Ordning

af Skifterettens dommende Myndighed, hvorefter

alle Krav, der rejses imod Boet, blive at hen-

vise t i l Procedure og Paakjendelse ved en al-

mindelig Ret (Underret eller Landsret), naar

det viser sig, at der ikke kan opnaaes Enighed

mellem Vedkommende med Hensyn t i l den frem-

satte Paastand.

I § 60 1ste Stykke fastsættes i Over-

ensstemmelse med hvad der maa ansees for

gjceldende Ret, at den, der, ifølge §§ 58—59

moder som Fuldmægtig for Parten, maa være

personlig myndig og uberygtet. Paragrafens

andet Stykke indeholder den nye Bestemmelse,

at uaar i nævnte Tilfælde den Modende, stjsnt

ikke Sagfører, maa antages at søge Nærings-

vej ved at udføre Retsfager for Andre, kan

Retten afvise ham red en Beslmning, der ikke

er Gjenstand for Paaanke. Det maa vistnok

ansces for hensigtsmæssigt, at den Ret, der ved

§§ 58—59 er tillagt Parterne t i l at lade sig

repræsentere ved Andre end Sagførere, under-

gives en Kontrol fra Rettens Side, og efter

sin Natur maa en saadan Myndighed være

diskretionær. Kun ad denne Vej vil det være

muligt paa m virksom Maade at imsdegaa de

Ulemper for Retsplejen, der flyde af den hid-

t i l saa almindelige Indblanding af Kommis-

sionærer og Vinkelskrivere, og som naturligvis

ville blive endnu foleligere i den mundtlige Ret-

tergang. I de Lande, hvor denne bestaar, er

der derfor ogsaa i Reglen tillagt Retten en

saadan eller endnu videre gaaende Myndighed,

Om Udstrækningen af Rettergangsfuldmæg-

tigens Bemyndigelse gives der i §§ 62—64

Regler, der i alt Væsentligt stemme med den

gjennem Praxis udviklede Ret. De Regler,

der paa delte Omraade følges i vor Praris,

maa nemlig i det Hele ansees for naturlige og

konsekvente. Hvad angaar Befuldmægtigelse ti l

ved en D o m s t o l at udføre en Retssag, hæv-

der Forslaget den Grundsætning, at Befuld-

mægtigelsen paa den ene Side giver Fuldmæg-

tigen Bemyndigelse t i l — uden Hensyn t i l

paagjældende Skridts Hensigtsmæssighed — at

foretage a l l e t i l Sagens Udforelf^ hørende

Proceshandlinger, derunder indbefattet at tage

ti l Gjenmæle imod Modfordringer saavelsom

imod Interventions- og Tilstævningssøgsmaal,

men paa den anden Side ikke indeholder Be-

myndigelse t i l at foretage Noget, der gaar ud

herover (§§ 62—63) . Af denne Begræns-

ning, der i Almindelighed ikke fastholdes i de

fremmede Lovgivninger, men stemmer mcd vor

Praris og viftnok ogsaa med Forholdets Natur,

følgcr bl. A,, at den heromhandlede Befuld-

mægtigelse ikke bemyndiger t i l at ezekvere Dom-

men, oppebære det Tildomtc, foretage Arrest,

Forbud eller andre Sikkerhedshandlinger, forlige

eller voldgive Sagen eller paaanke den for hoj»

ere Ret. Det ved saadan Fuldmagt overdragne

Hverv vil altsaa i Neglen være afsluttet

med Dommens Opnaaelse, Dog omfatter

Fuldmagten ifølgc § 63 Bemyndigelse t i l

at andrage om ny Foretagelse af Sagen.

Denne Proccshanoling ftaar i en saadan For-

bindelse med den tidligere Proces, at det synes

naturligt at lade Befuldmægtigelsen t i l dennes

Udforclse omfatte de i Anledning af Sagens

nye Foretagelse foruodne Proceshandtinger. Med

Reglerne i K§ 62—63 maa iøvrigt jævnfores

den i § 66 1ste Stykke givne Bestemmelse,

hvorefter Indskrænkninger i den Bemyndigelse,

der efter de førstnævnte Paragrafer skal antages

at være indeholdt i Befuldmægtigelsen t i l at

udføre en Domssag, ikke have Gyldighed i For-

hold t i l Modparten. En saadan Forskrift er

vel ikke hjemlct i den gjældende Ret; men

dette maa ansees for en Mangel, Thi enhver

af Parterne har et naturligt Krav paa, at

Modpartens Rettergangsfuldmægiig, hvem han

henvises t i l at indlade sig med, er fuldt be-

myndiget t i l at foretage, hvad der horer t i l

Sagens Udforelse. Forslagets Regel er derfor

allerede i den skriftlige Proces den naturlige,

og i al Fald uundværlig i den mundtlige

Rettergang, hvor det aldeles ikke kan taa-

les, at vilkaariige Begrænsninger af Retter-

gangsfuldmægtigens Bemyndigelse lægge Hin«

dringer i Veien for Forhandlingernes frie og

uforstyrrede Gang.

Ved andre Retshandlinger end Domssager

maa Udstrækningen af Rettergangsfuldmægti'

gens Bemyndigelse afhænge af den omspurgte

Retshandlings Natur og Hensigt. Af de

derom i § 64 givne nærmere Regler, der i

alt Væsentligt stemme med den gjældende Ret,



49

skal man indskrænke sig t i l at fremhæve, at

Befuldmægtigelse t i l at varetage en Parts Tarv

vaa Skifte ifølge Bestemmelsen i Paragrafens

trcdie Stykke indeholder Bemyndigelse t i l at

afgive alle t i l Skiftets Fremme fornødne Er-

klæringer i Partens Sted, selv om de gaa ud

paa at opgive Rettigheder, saasom at stemme

for Tvangsakkord, indrsmme Henstand, samtykke

i Salg underhaanden m. m. Derimod kan en

saadan Befuldmægtigelse i og for sig ikke be-

myndige Rettergangsfuldmcrgtigen t i l at oppe-

bære, hvad der maatte blive at udlægge eller

udbetale t i l Parten. Denne Begrænsning stem-

mer med den Grundsætning, Forslaget fasthol-

der med Hensyn t i l Udstrækningen af den t i l

en Domssags Udforelse givne Bemyndigelse, og

maa derfor vistnok ogsaa ansees for stemmende

med den gjældende Ret.

I § 65 opstilles en Begrænsning af Be-

fuldmægtigelsens Udstrækning for det Tilfælde,

at den, der er bemyndiget t i l at mode for en

Part under Retshandlinger af den i § 64 om-

handlede Art, ikke er Sagfoier. Da Valget af

en saadan Rettergangsfuldmægtig maa formodes

netop at være fremkaldt ved den Forventning,

at der ved Retshandlinger af denne Beskaffen-

hed i Reglen ikke vil forekomme nogen egentlig

Reistrætte, er det formentlig naturligt, at den

saaledes givne Befuldmægtigelse, naar der des-

uagtet undtagelsesvis opstaar Tvistigheder, ikke

antages at omfatte Udforelse af disse, med-

mindre der særlig er givet Bemyndigelse og-

saa hertil.

Endnu bemærkes, at Parten ved de

i § 64 ommeldte Retshandlinger ikke —

saaledes som ved Domssager — er udelukket

fra ved særlig Bestemmelse at sætte snæv-

rere Grænser for Rettergangsfuldmægtigens

Bemyndigelse end dem, der følge af Reg-

lerne i §§ 64—65 , fe § 66 2det Stykke,

hvorefter Befuldmægtigelsen med Virkning

overfor Modparten kan indskrænkes t i l enkelte

Msder saavelsom ti l enkelte Retshandlinger.

§ 6 7 giver Negler for det Tilfælde, at en

Part t i l Sagens Udferelse samtidig benytter

flere Sagførere eller andre Procesfuldrnægtige,

en Fremgangsmaade, der i andre Lande, hvor

Forholdene ere mere udviklede end her, jævnlig

anvendes og milligvis under det nye Retter-

gangssyftcm ogsaa vil komme i Brug hos os.

Under den angivne Forudsætning skal ifølge §

6? enhver især af de flere Rettcrgangsfuld-

mægtige agtes for bemyndiget t i l at foretage

alle de processuelle Handlinger, som ifølge Be-

fuldmægtigelsens Natur ansees for indbefattcde

i den, hvorhos det er udelukket, at der af Par-

ten kan træffes afvigende Bestemmelser med

Virkning i Forhold t i l Modparten. Denne

Regel er vistnok naturlig. Hvorledes de flere

af en Part antagne Rettergangsfulbmægtige

have fordelt Rollerne mellem sig, maa Mod-

parten kunne betragte som sig uvedkommende;

overfor ham maa de alle være solidariske, saa

at det, En af dem har gjort, ogsaa gjælder for

de andre.

I § 68 1ste Stykke udtales den ogsaa

i vor gsældmde Ret auerkjendte Grundsætning,

at en Rettergangsjuldmægtigs Handlinger eller

Undladelser, forsaavidt de falde indenfor Be-

myndigelsens Grænser, ere ligesaa bindende for

Parten, som om de vare foretagne af Parten

selv. Fra ' denne almindelige Regel hjemler

Paragrafens 2dct Stykke i Overensstemmelse

med de fleste fremmede Proceslove den Und-

tagelfe, at Tilstaaelser eller andre Erklæringer

om det Faktiske i Sagen, som fremkomme i de

mundtlige Forhandlinger, kunne tilbagekaldes

eller bcrigtiges af Parten selv, naar dette sker

straz og umiddelbart, efterår Partens Rettcr-

gangsfuldmægtig har talt. En saadan Adgang

for Parten t i l at berigtige Rettergangsfuld-

mægtigens Procedure er ganske naturlig i den

mundtlige Rettergang, idet den her ikke —

saaledes som en tilsvarende Ret i den skrift-

lige Procedure — vil medføre nogen For-

haling af Sagen. Den Omstændighed, at en

Part isvrigt lader sin Sag udføre ved en

Rettergangsfuldmægtig. kan derfor efter For-

slaget heller ikke udelukke Parten fra, ogsaa i

andet Djemed end det i § 68 angivne, selv

at ytre sig under den mundtlige Forhandling,

umiddelbart efter at hans Rettergangsfuld-

mægtig har talt, se § 74. At Parten selv

ligesaa lidt som hans Fuldmægtig med Virk-

ning kan fremsætte saadannc Anbringender,

som allerede maatte være prækluderede ifølge

Indholdet af det skriftlige Grundlag, jfr. §

168, er imidlertid en Selvfølge.
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§ 69 indeholder en Regel, der ikke har
Hjemmel i den bestaaende Ret, men er af
Betydning for Processens sikre og uforstyrrede
Gang. ifølge denne Bestemmelse ophæves
Ncttergangsfuldmægtigens Bemyndigelse t i l at
handle for en Part i Forhold t i l Modparten
ikke derved, at Parten er dod, kommen under
Konkurs eller har mistet sin Myndighed t i l
at raade over Sagen, ej heller derved, at
Parten er blcven myndig t i l selv at raade
over Processen, men kun ved en udtrykkelig T i l -
kjendegivelse om Befuldmægtigelsens Ophør t i l
Modparten eller dennes Rettergangsfuldmæg-
tig. De processuelle Skudt, som ere foretagne,
inden saadan Tilkendegivelse er sket, kunne
altsaa, forsaavidt de iøvrigt falde indenfor den
givne Befuldmægtigelses Grcrnser, ikke anfægtes
paa Grund af manglende Bemyndigelse, selv
om Partens Dsd, Konkurs, Umyndiggjørelse
o. s. v. allerede dengang var indtraadt og Paa
anden Maade bikjendtgjort. En anden Sag
er, at Rcttergangsfuldmægtigen, naar en saa-
dan Begivenhed kommer t i l hans Kundskab,
cfter Omstændighederne kan blive pligtig at
indhente ny Instruktion fra den, der er traadt
i den oprindelige Parts Sted eller ifølge den
foregaaede Forandring er bleven raadig over
Procesfen, samt berettiget t i l at erholde Sagen
udsat i den Anledning. Det Spørgsmaal, om
Udsættelse af denne Grund skal gives, maa
imidlertid være overladt t i l Rettens Tkjsn.

§ 70 stemmer i det Hele med hvad der
maa ansees for gjaldende Ret. I Paragrafens
første Stykke opstilles den almindelige Regel,
at Retten paa Embedsvegne paaser, at den,
der moder som Rettergangsfuldmægtig for en
Part, er befuldmægtiget henil. Denne Grund-
sætning gjennemfores ofte i fremmede Lov-
givninger med en saadan Strenghed, at Retten
i Embeds Medfor endog skal afkræve S a g -
fo r ere Bevis for deres Bemyndigelse. Be-
svigelser ad denne Vej ere imidlertid saa fjældne,
man kan gjerne sige, hos os idetmindste, aldeles
uhorte, at man ikke af Hensyn t i l en saadan
Mulighed har troet i det foreliggende Forslag
at burde gaa bort fra den Regel, der hidtil
har været fulgt i vor Retspraxis. Efter For-
slaget skal derfor en Sagfører, naar han an-
giv« at være befuldmægtiget for Parten, fore-

lobig troes paa sit Ord, og, selv om hans
Befuldmægtigelse nægtes af Modparten, kan
han forlange Udsættelse for at tilvejebringe
det fornødne Bevis. Thi da han veed, at
Retten ikke i Embeds Medfor vil afkræve
ham Bevis, og maa antage, at Modparten i
Reglen vi l undlade at benægte hans Bemyn-
digelse, kan han ikke siges at have gjort sig
skyldig i nogen Forsommelse ved ikke at have
Beviset paa rede Haand. Med Rettergangs-
fuldmægtige, der ikke ere Sagførere, stiller det
sig anderledes i saa Henseende. Disse:»aa
derfor være i Stand t i l s t rax for Retten
og Modparten at fore Bevis for Befuldmæg-
tigelsen; i modsat Fald blive de at afvise som
Fuldmægtige, se § 70 sidste Stykke, hvorimod
det ikke er udelukket, at de i Henhold t i l Be-
stemmelsen i § 72 kunne stedes t i l forelobig
at optræde i Sagen.

Medens de fremmede Proceslove i Reglen
stille vidtgaaende Fordringer med Hensyn t i l
de Former, hvorunder Rettergangsfuldmægtiges
Bemyndigelse skal meddeles, haves der ikke i
vor Ret særegne Forskrifter om dette Punkt,
der saaledes bliver at afgjøre efter den bor-
gerlige Rets almindelige Regler. Bemyn-
digelse t i l at gaa i Rette for en Part behøver
som Folge heraf end ikke at stottcs paa skriftlig
Fuldmagt, men kan ogsaa udledes af andre
Omstændigheder. I Forstaget har man troet
i det Væsentlige at kunne henholde sig t i l
den saaledes bestaaende Ordning. Kun er
der fundet Grund t i l at foreskrive, at, forsaa-
vidt skriftlig Fuldmagt benyttes, skal Partens
Underskrift paa den i Landsretssager i det
Mindste vcrre attesteret af tvende Vitterligheds-
vidner, fe § 71 2det Stykke. Derimod inde-
holder Paragrafens 1ste Stykke ikke nogen
Afvigelse fra den gjældende Ret. Th i at den
her givne Bestemmelse, hvorefter en af Parten
t i l Retsprotokollen afgiven Erklæring ansees
som tilstrækkelig Bevis for Befuldmægtigelsen,
ikke udelukker, at Beviset kan fores paa en
hvilkensomhelst anden Maade, er en Selvfølge.

Anvendelse af Grundsætningen for uanmo-
det Forretningsforelse har hidtil ikke i vor Ret
— saaledes som i de fleste fremmede Proceslov-
givninger — fundet nogen almindelig Aner«
kjendelse for Retssagers Vedkommende, K m
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med Hensyn t i l føgedforretninger, der fremmes!
imod en fraværende Rekvisitus, har undtagel-
sesvis hin Grundsætning gjort sig gjældendc,!
idet det antages, at Personer, som staa i nært'
Forhold t i l Rekvisitus, kunne stedes t i l at an-!
fore, hvad de maatte vide at erindre imod For»!
retningen, uagtet de ikke have nogen Fuldmagt
fra Rekvisitus, jfr, ogsaa Bestemmelsen i Kon-
kurslovens § 160 2det Stykke. I Forslaget!
har man derimod troet at burde give Principet ^
for uanmodet Forretningsførelse saa vid en An-
vendelse paa Retssager, som Hensynet t i l Mod- ^
partens Ret overhovedet tilsteder. Bestemmelsen ^
herom indeholdes i § 72, der ivvrigt er anven-!
delig saavel, hvor Ingen moder med Angivende
om at vcere befuldmægtiget af Parten, som hvor
den foregivne Fuldmægtig ikke er i Stand t i l
behorig at legitimere sig. I saadanne T i l -
fælde kan Enhver, som iøvrigt er berettiget t i l
at mode for en Part, enten mod eller uden
Sikkerhedsstillelse af Retten ftedes t i l at vare-
tage Partens Sag, naar han forpligter sig t i l
at tilvejebringe dennes Billigelse inden næste
Retsmøde eller dog inden en anden af Retten
bestemt Frist. Tilvejebringes saadan Godkjen-
delse ikke, bliver den paagjældende Forret-
ningsforer at afvise og den Part, for hvem
han er optraadt, altsaa at behandle som
udebleven. Allerede heraf følger, at der ikke
kan afsiges endelig Dom i Sagen, forinden
den ovennævnte Frist er udloben. Forret-
ningsføreren har derhos at tilsvare Modpar-
ten de ved Retsmøderne foranledigede Om-
kostninger saavelsom muligt Tab ved Sagens
Forhaling. Hvilket Retsforhold der paa Grund
af den heromhandlede Forretningsførelse opstaar
mellem Forretningsforeren og den, for hvem
han er optraadt, maa derimod afgjsres efter
den borgerlige Rets almindelige Regler.

At en Rettergangsfuldmægtig afvifes, maa
i Almindelighed drage t i l Folge, at paagjæl-
dende Part ansees for udebleven fra det Retsmøde, hvori Afvisningen finder Sted. Thi at
vedkommende Fuldmægtig ikke retsgyldig kan
fremsætte Begjæring om Sagens Udsættelfe, er
en simpel Konsekvens deraf, at det efter den
givne Forudsætning allerede er afgjort, at han!
ikke kan stedes t i l at optræde i Sagen. Hel-
ler ikke vi l der i Reglen være Hjemmel for

Retten t i l i Embeds Medfsr at udsætte Sa-
gen i saadanne Tilfælde. Foisaavidt dette imid-
lertid undtagelsesvis er foreskrevet, jfr. saaledes
§ 6 1 , kan Udeblivelse først ansces at finde
Sted, naar der ikke ster behorigt Mode for
Parten i det Retsmøde, t i l hvilket Sagen er
udsat, se § 73.

Hvad angaar Forholdet mellem Parten
selv og hans Sagfører eller anden Rettergangs-
fuldmægtig, saafom med Hensyn t i l Krav paa
Godtgjørelse for Udlæg og Betaling for Ar-
bejde, med Hensyn t i l Fuldmagtens Tilbage-
kaldelse eller Frasigelse osv., henviser Forstagets
§ 75 t i l den hidtil gjcrldende Ret. At denne
ikke indeholder Tartbestemmclser for Sagføreres
Betaling, kan neppe betragtes som en virkelig
Mangel, jfr. Nellemann Civilprocessens alminde-
lige Del ( I ste Udgave) S . 418—20. I al Fald
synes de Erfaringer, der andetsteds ere gjorte
med Hensyn t i l Virkningen af stige Bestem-
melser, ikke at tale for i den beromhandledo
Henseende at gaa bort fra den hidtil hos os
bestaaende Ordning, der ikke vides at have med-
fort nogen væsentlig praktisk Ulempe.

Kapitel V I I .

Om Retsmsdei og Retsbsger.

I § § 76 og 77 indeholdes den alminde-
lige Grundsætning, at al Retspleje foregaar
for aabne Dore. Herfra gjøres kun de sæd-
vanlige af sig selv indlysende Undtagelser.
Da enhver af Parterne, selv hvor Dorene luk-
kes, faar Lov t i l at lade tre Venner eller an-
dre af bam felv valgte Personer være tilstede,
synes heri at indeholdes en faa tilstrækkelig
Beskyttelse for ham, at man uden Betænkning
kan overlade t i l Retten ved upaaankelig Kjen-
delse at bestemme Dorenes Lukning. Om man
end i Straffeprocesfen vi l tillægge Forhandlin°
gens Offentlighed en stor Betydning for Par-
terne og derfor tillade Paaanke og eventuel
Annullation, naar Retten ubefojet har ladet
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Norene lukke, bor man dog vistnok ikke i Ci-

vilprocessen tillægge dette Moment nogen syn-

derlig Betydning. Da det nu overhovedet er

Lovforslagets Tanke, saavidt muligt, at undgaa

Paaanke, hvor den ikke behøves t i l den mate-

rielle Rets Beskyttelse, og da det fra dette

Synspunkt betragtet vilde være lidet heldigt,

om en iøvrigt i alle Maader god og rigtig

civil Behandling skulde kunne omstodes, fordi

Retten uden tilstrækkelig Foje havde ladet Do-

rene lukke, har Lovforslaget i Modsætning t i l

de fleste fremmede Love i dette Punkt holdt sig

t i l den hidtil gjældende Ret, som vistnok i al

Fald ikke betragter Udelukkelse af Offentlighe-

den som Annullationsgrund, jfr. Nellemann

Processens almindelige Del S . 253.

I § 78 er det overladt t i l Retten ligeledes

ved upaaankelig Kjendelse at afgjøre, om Sa-

gen paa Grund af dens paatrængende Natur

undtagelsesvis skal behandles paa en Helligdag,

Noget, der selvfølgeligt i civile Sager kun sjæl-

den vil blive tilstaaet, men dog heller ikke i

alle Tilfælde og ubetinget kan nægtes, især da

det t i ! visse Tider af Aaret kan hænde, at

endog tre Helligdage følge umiddelbart efter

hinanden. Man har troet i Lighed med Lo-

ven om So- og Handelsretten af 19de Februar

186 l § 18 og den nye Helligdagslov af

7de April 1876 hellere at burde bruge det

mere ubestemte Udtryk „paatrængende Ti l -

fælde" end de i den ældre HelligdagZanord-

ning af 26de Marts 1845 § 10 benyttede

Ord „hvor en Retshandling ikke uden Afbræk

for vigtige Djemed kan udsættes"; efter disse

sidste Udtryk kunde det nemlig være tvivlsomt,

om en privat Interesse nogensinde vilde være

tilstrækkelig t i l at motivere Rets Holdelse paa

en Helligdag. Angaaende det Spørgsmaal,

hvorledes Tiden for ordentlige Retsrnoders Af-

holdelse fastsættes, samt hvorvidt og hvorledes

overordentlige Retsmøder kunne berammes,

henvises t i l Lovudkastet om Domsmagtens

Ordning m. m. §§ 9 , 19 , 30 og 34.

Med Hensyn t i l Bestemmelserne i § 79

bemærkes: Der bor skjelnes mellem Saglisten

og Retslisten eller Retslisterne. Saglisten er

blot et Register over de for Retten indbragte

Sager, som skulle gjøres t i l Gjenstand for kon-

tradiktorist Behandling, i hvilket disse optages,

saasnart Retten kommer i Beroring med dem,

altfaa kun een Gang, nemlig i Reglen ved

Berammelsespaatcgningens Meddelelse, jfr. §§

160, 3 0 7 , 332 og 343 ; dens Forelsk kan

aldeles overlades t i l Retsskriveren. Derimod

maa der for hver enkelt Retsdag affattes en

Retslifte eller, om man vil, en Art Dagsor-

den, paa hvilken opfores alle de Sager, som

ville frembyde sig t i l Foretagelse, enten fordi

de oprindeligt ved Paategningen ere berammede

ti l den Dag, eller fordi de under deres videre

Behandling ere udsatte t i l den Dag, f. Gr.

ifølge §§ 163, 175, 180, 18 l o. m. fl.

Disse Listers Affattelse kræver naturligvis Op-

mærksomhed og Nojagtighed, da det gjælder

om at famle alle de spredte Sager, som paa

en eller anden Maade ere bestemte t i l Foreta-

gelse paa vedkommende Retsdag, og derfor an-

sees det for rettest, at Retsformanden staar

for deres Affattelse, dog naturligvis saaledes,

at han kan benytte Retsskriveren t i l at hjælpe

sig. Længe forud kunne disse Lifter selvfol-

gelig ikke affattes, da det ikke kan vides, om

Sager ikke endnu ville komme t i l ifølge nye

Bestemmelser, men tre Dage forud for Rets-

dagen maa det, afset fra sjældne Undtagelses-

tilfælde, med Sikkerhed kunne siges, at de

angivne og ikke flere eller andre Sager ville

blive at forhandle. Da det for en stor Del

bliver afhængigt af tilfældige Omstændigheder,

om mange eller faa Sager ansættes t i l en

Retsdag, kan det let hænde, at Stoffet for en

enkelt Retsdag bliver storre, end at det kan

^ overkommes. En herved foranlediget Forskrift

^ er optaget i § 79. 4de Stykke. I Para-

grafens 5te og 6te Stykke indeholdes en i

praktisk Henseende vigtig Bestemmelse, som for-

mentlig er anbefalelsesværdig. Da spildte

Retsmøder ved den mundtlige Procedure kunne

! medføre meget betydelige Ulemper, naar Vid-

! ner langvejs fra ere komne tilrejsende, naar

Parterne have givet personligt Mode for at af-

hsres o. desl., bor alt Muligt gjøres for at

forhindre saadanne unyttige Moder. Aldeles

kan man naturligvis ikke udrydde denne Ulempe,

men det vilde uden Tvivl være et gavnligt

! Middel t i l at formindske den, dersom Rettens

Formand fik en almindelig Myndighed ti l at
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give en kort Henstand med Sagens Foreta-

gelse, naar det stiller sig som overvejende sand-

synligt for ham, at en eller anden Omstændig-

hed vil være t i l Hinder for Sagens Behand-

ling netop paa den Dag, t i l hvilken den er

ansat. Hellere end at lade Sagen komme

for og alle Vedkommende mode til ingen

Nytte blot for at hore et Udsættelsesdekret af-

sagt, maa han da forandre den trufne Bestem-

melse og udskyde Sagens Forhandling i nogle

Dage, i hvilken Tid Hindringerne ofte ville

kunne hæves. Ved vor Tids hurtige Kommu-

nikationsmidler vil det næsten altid være

muligt at give samtlige Vedkommende saa be-

timelig Underretning om den forandrede Be-

stemmelse, at de kunne undgaa at mode for-

gjævcs (jfr. § 122). Retsformanden maatte

ti l dette Djemed have en aldeles diskretionær

Myndighed ti l , naar han enten af sig selv

eller ifølge indlobne Oplysninger fra Parter,

Vidner eller Andre forudsaa, at Sagens For-

handling vilde mode Hindringer, at kunne an-

sætte den t i l en anden Dag, uden at Parterne

hortcs herover eller andre Formaliteter iagtto-

ges. Men naturligvis vil det stride imod

Parternes Ret, om han af egen Magtfuldkom-

menhed paa denne formlose og ukontrollerede

Maade skulde kunne udskyde Sagens Forhand-

ling længere end en ganske kort Tid. Der»

for har Udkastet sat en Grænse af een Uge,

Kan en saadan Henstand ikke hjælpe, maa

Spørgsmaalet afgjøres efter Lovforslagets Reg-

ler om Udsættelse og altsaa behandles i et

Retsmøde, i Reglen med Adgang for Parterne

til at blive hort forinden Nfgjørelfen, jfr.

dog som et særeget Tilfælde § 185.

Medens § 79 handler om Berammelie

og Udsættelse af den enkelte Sag, indeholder

§ 80 nogle nødvendige Regler om Rettens

Myndighed ti l at afsige berammede saavelsom

til at afbryde og udsætte allerede begyndte

Retsmødet. Folgen heraf er naturligvis, at

alle de Sager eller Forretninger, fom i Retsmødet skulde beforges, maa henlægges t i l en

anden Tid. Saadanne Udsættelser af Rets-

sessionen (hvilke man tilforn jævnligen med

Urette har kaldet „retsbestemte Udsættelser")

kunne ikke undgaaes, især hvor Retten beklæ-

des af en Enkeltdommer, som har mange andre

! Forretninger, der ofte maa gaa foran for civile

! Kager, saasom Forunderssgclse i kriminelle T i l -

! fælde o. desl.

I § 81 indeholdes Bestemmelserne om

Rettens Myndighed ti l at haandhæve Retter-

gangspolitiet. Disse stemme iøvrigt overens

med de tilsvarende Regler i Straffeprocesfor-

flaget § 83. T i l deres Begrundelse behøves

kun faa Ord. Det synes simplest og rigtigst

kun at have een Forskrift for alle baade over-

og underordnede Retter, men som en naturlig

Fslge deraf kan den heromhandlede Straffe-

myndighed ikke have nogen stor Udstrækning;

dette behøves formentlig heller ikke. For at

hævde Rettens Anseelse og tilbagevise Uordener

kommer det vistnok ikke faa meget an paa

Betydeligheden af de Straffe, der kunne paa-

lægges, som mere paa, at de paagjældende

Straffeonder kunne anvendes strax paa Dje-

blikket og altsaa ved upaaankelig Kjendelse.

Kommissionen 'kan ikke tro Andet, end at en

Myndighed ti l at lade den Ulydige eller Uro-

lige strax henfore ti l Anesten, for efter Om-

stændighederne at blive siddende der i 8 Dogn,

maa vcrre aldeles tilstrækkelig t i l at betvinge

Tendentser t i l Uorden og indgyde den fornødne

Respekt. Naar Rettens Disciplinarmyndighed

ikke udstrækkes længere end her er foreslaaet,

vil der ingen Betænkelighed være ved at be-

stemme, at fuldt Ansvar efter Straffeloven

bagefter i sædvanlig Form og paa sædvanlig

Maade kan gjsres gjældende imod Vedkom-

mende (f. Er. efter Straffelovens § 112).

Del maa vistnok erkjendes for det Naturlige,

at saasnart der handles om Mere end en i

og for sig ubetydelig Politistraf, der snarest

stiller sig som en Art Nodværge, Retten ud-

over, bor Tiltale efter de almindelige Regler

og med sædvanlig Adgang for den Sigtede t i l

fuldstændigt Forsvar sinde Sted.

Bestemmelsen i § 82 trænger ikke t i l

Forklaring. Maaske behøves den ikke; men

den udtaler i al Fald kun, hvad der selv-

følgelig maa gjælde og ikke kan være an-

derledes.

I § 83 ff. indeholdes de almindelige

Forskrifter om Protokolleringens Omfang. Disse

hænge meget noje sammen meo Lovforslagets

Hovedprincip, nemlig den også« i Henseende
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t i l Retsmidlerne gjennemforte fuldstændige

Mundtlighed. 3 § 85 opregnes de Ting, som

fuldstændig maa indfores i Protokollen af Hensyn t i l Retsmidlernes eventuelle Anvendelse.

Naar der ved Paaanken skal kunne undersøges,

om Rettergangsreglerne ere iagttagne, maa

naturligvis tilstrækkelig Oplysning om den

brugte Fremgangsmaade foreligge i Akterne, og

naar alle Spørgsmaal om den materielle

Rets Anvendelse skulle kunne prøves gjennem

Paaanke, maa fuldstændig Redegjørelse for

den underordnede Rets Opfattelse foreligge for

Højesteret. Paa at sikre det fornødne Grund-

lag i de nævnte Henseender er § 85 beregnet,

og dette vil ogsaa kunne ske, uden at den

mundtlige Forhandling derved i væsentlig Grad

skades eller betynges. Vel kan det, skjønt

kun undtagelsesvis, blive nødvendigt i Rets-

mødet at gjøre visse korte Protokoltilførsler,

navnlig om nye faktiske Anbringender og Paa-

stande, som det tillades Parterne at fremsætte,

eller efter Modpartens Begjæring om Indlem-

melser og Tilstaaelser (§ 169), men da ingen

yderligere Prøvelse af Bevisfpørgsmaalet i

Neglen finder Sted, behøves derimod ikke For-

anstaltninger for nøjagtigt og fuldstændigt at

konstatere, hvad Vidner og Synsmænd have

udsagt, og det vil saaledes ikke være nødvendigt at belemre Forhandlingerne med den for

al virkelig Mundtlighed odelæggende fuldstæn-

dige Protokollering af Vidners, Synsmænds

og Parters Udsagn. Man vil ikke se For-

handlingerne afbrudte og overskaarne derved,

at Dommeren timevis dikterer t i l Protokollen,

det Nedstrevne derefter oplæses, for efter mere

eller mindre Snakken frem og tilbage, at

blive ratihabcret af de Vedkommende. Men

den mundtlige Forhandling vil frisk og levende

kunne bevæge sig fremad uden at være for-

dømt t i l den slæbende Gang, som Protokolle-

ringssystemet nødvendigvis medfører. Vigtig-

heden heraf kan vistnok ikke cmslaaes højt nok,

og det er ikke for meget fagt, naar det paa-

staaes, at en mundtlig Procedure bliver t i l et

Vrængbillede, naar Protokolleringsvæsenet skal

indføres i den. Paa dette Punkt henvises

t i l de vistnok træffende Bemærkninger om den

hannoverske Procesmaade af B a r (Recht

und Beweis im Civilprocesfe. 1867. S .

! 52—53) . I den hannoverske Proces her-

sker vel en fuldstændig mundtlig Plædering af

Sagen, og saalænge ingen Vidneførsel eller

! desl. behøves, gaar derfor Alting i det Hele

taget rask og flydende; men i Bevisførelsen

svigter den hannoverske Proces, fordi den kun

halvt har gjennemført sit Princip. Derfor

bestaar, som Bar siger, saasnart Vidneførselen

begynder, den hannoverske Procesmaades højt

priste Mundtlighed i, at man i lang Tid kun

hører Retskriverens Pen skratte paa Papiret

o, s. v. V i l man have fuldstændig Protokolle-

ring af Vidneudsagn og en Bevisspørgsmaalet

omfattende Prøvelse af Overdomstolen, maa

man derfor vistnok hellere rent opgive den

Grundsætning, at Bevisførelsen foregaar umid-

delbart for dem, der dømme i Hovedsagen, og

efter den fransk-rhinste Processes Mønster lade

Vidnerne blive afhørte for delegerede Dommere

og Forhorsudskrifterne produceres under Hoved-

forhandlingen. Ester det foreliggende Udkast

er Mundtligheden gjennemfort ogsaa paa Be-

visførelsens Omraade. og de deraf flydende

Konsekventser for Retsmiddelsystemets Vedkom-

mende ere akcepterede i deres hele Udstræk-

ning. Som en Folge heraf behøves altsaa

ingen fuldstændig Protokollering af Vidneud-

sagn o. M . I Overensstemmelse med denne

Forudsætning er § 84 affattet. Hensigten med

de i denne Paragrafs 2 det Stykke omtalte

under Forhandlingerne nedskrevne Notitser er

kun at tilvejebringe en akcessorisk Hjælp og

Stotte for Dommernes Hukommelse, hvortil

de maaske undertiden, skjønt vistnok sjældmt,

ville ty. For dette Djemed vil det uden

Tvivl være tilstrækkeligt, at en øvet og kyndig

Protokolfører under Forhandlingerne noterer

Hovedindholdet af det Passerede, medens Dom-

merne ganske hengive sig t i l Indtrykket af de

mundtlige Forhandlinger og ikke lade sig forstyrre med at kontrollere Optegnelserne. Na-

turligvis staar det Dommeren frit for selv at

gjøre Notitser t i l eget Brug, men det er vist-

^ nok betænkeligt efter engelsk Monster at lade

dette være den egentlige Protokollering. Nogle

Dommere ville maaste være istand ti l baade

opmærksomt at hore efter og tillige at notere,

men andre og det de fleste ville ikke kunne

forene begge disse Ting.
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For Underretsbehandlingens Vedkommende

maa der dog gjøres flere Lempninger, og det er

ikke muligt at opretholde Principet fuldstændigt

med Hensyn t i l den. Nodvendigheden af at

Overretsprovelsen i disse Sager udstrækkel sig

ti l Bevisspørgsmaalet og Eftergivelsen af Fordring

paa Sagsfremstillinger m. u. bevirker, at Proto-

kolleringen i Retten i disse Sager maa faae

et meget storre Omfang end ved Landsretterne,

jfr. § 84 4de Stykke og § 85 3 die Stykke;

men de nærmere Regler herom ville bedst

kunne gives i Forbindelse med Fremstillingen

af Underretsproceduren i det Hele, jfr. §§ 345,

359 o. ft.

Bestemmelsen i § 86 sigter t i l at be-

virke, at Reisskriveren altid kan have i sit!

Værge det Materiale, der udkræves for at

tilvejebringe en saa fuldstændig Akt, som be-

hsves t i l Paaante.

Udkastets § 89 indeholder Regler om

Adgangen t i l at faae Udskrifter m. m. I

Overensstemmelse med den gjældende Ret

gaar Lovforslaget ud fra, at ikke blot Par-

terne men ogsaa Andre, som deri have en

retlig Interesse, kunne faae Udskrifter, jfr.

Nellemann Processens alm. Del S. 2 3 1 . Op-

staaede Stridsspørgsmaal maa helst afgjøres

saa simpelt og hurtigt som muligt. En mundt-

lig Forhandling kan ikke ansees fornøden,

men skriftlig Besværing med Retsskriverens

paategnede Erklæring skal afgives t i l Retten,

der da afgjør Svorgsmaalet. I de fleste

Tilfælde ville Vedkommende viftnok blive

staaende herved. Men det kan hænde, at

Spørgsmaalet om Retten t i l at erholde Ud-

skrift har en saa gjennemgribende Betydning for

Vedkommende, at de kunne onske en yderligere

Provelse af Sagen. Adgang hertil er der

da givet dem derved, at de kunne anstille Be-

sværing over Rettens Afgjørelse efter de al-

mindelige Regler herom. Ved Retten menes den

Landsret, ved hvilken Skriveren er ansat, eller,

hvis det er en Underretsskriver, den Lands-

ret, under hvilken vedkommende Underret

sorterer.

Kapitel V I I I .

Om Pioeesmaaden i Almindelighed.

I dette Kapitel indeholdes en Række sær-

deles vigtige Procesgrundsætninger, som gjøre

sig gjældende paa alle Punkter af Systemet

og derfor have deres naturlige Plads i den

almindelige Del.

I § 90 udtales den Hovedgrundsætning,

at Parterne og ikke Retten fore Processen (us

proo66at ^Mex ex otNoin); som en Folge heraf

maa Parterne selv ikke blot rejse Sagen, men

de maa selv foretage alle Proceshandlinger,

selv samle, vælge og fremsætte Beviserne, selv

nedlægge Paastandme o. s. v., og det staar

som en Undtagelse, naar Retten i saa Henseende

udover nogen Virksomhed. Det kan derfor siges,

at Lovforslaget er bygget paa Forhandlings-

maximen i Modsætning t i l et System, hvorefter

Retten, naar Parterne engang havde paakaldt

dens Hjælp, bessrgede Processens videre Fremme

og Bevisets Tilvejebringelse. Parterne optræde

altsaa fremdeles, ligesom hidtil, som de egentlig

handlende Personer i Processen. Men ved

Siden heraf skal Retten, som Paragrafens 2 det

Punktum allerede antyder, i god Samklang med

den mundtlige Procedures naturlige Krav udsve

en Indflydelse paa Processens Gang og Sagens

Oplysning, der er meget videregaaende end i vor

nugjældende Proces. Denne Virksomhed fra

Rettens Side ytrer sig paa dobbelt Maade:

dels er den umiddelbart rettet paa den rette

Sagfammenhængs Udsendelse ved Spørgsmaal

t i l Parterne, Vidnerne og Andre angaaende

de Fakta, som det kommer an paa at oplyse,

dels gaar den nd paa at ordne og lede For-

handlingerne i Sagen, derunder ogsaa ind-

befattet Bevisforelsen, for derved at bevirke

den storst mulige Klarhed, Orden og S im-

pelhed i Proceduren. Retten har med andre

Ord dels en Befsjelse t i l at udspørge Par-

terne og andre Vedkommende dels en almindelig

procesledende Myndighed.

Rettens procesledende Myndighed er nær-

mere begrænset og ordnet ved Lovforslagets §§

93, 95 2det Stykke, 98, 99, 1 0 2 — 1 0 7 ;

dens Myndighed til ved Spørgsmaal, stillede af

egen Drift, at virke t i l Sagens Oplysning og

Sandhedens Udfindelse hjemles ved z 95, jfrt.
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med § 96, som dog ikke ncrimest horer herhen, og

ved §§ 190 og 192. Den nærmere Udvikling

af Indholdet af disse Rettens Befojelser vi l

blive givet i det Fslgende ved Omtalen af de

enkelte hernævnte Paragrafer.

I § 91 udtales den vigtige Grundsætning,!

at Sagen fremstilles og debatteres mundtligt, ^

og at Skrift kun anvendes, hvor det særligt!

er hjemlet i Loven. Naar det altsaa uden!

videre betegnende Tillæg hedder, at Parterne

ytre sig, at Vidner forklare o. desl., betyder

dette altid, at de mundtligt udtale sig. For-

men for al Meddelelse imellem Parterne, Ret-

ten, Vidnerne o. s. v. er den mundtlige, med-

mindre Andet er særlig bestem ,̂ og i noje

Overensstemmelse hermed er det fastsat, at Ret-

ten alene dommer efter den mundtlige Fur-

handling og Bevisførelse, medens en egentlig

Nødvendighed for skriftligt Grundlag kun er

tilstede med Hensyn t i l Paastandene. En anden

Sag er, at Skrift træder hjælpende og stot-

tende t i l i et stort Omfang. En Udsigt over

Ordningen af Forhandlingerne i denne Henseende

er givet i de almindelige Forbemærkninger S .

5 — 7 . Her skal blot mindes om, at Proce-

duren for Landsretterne understottes ved et

skriftligt Grundlag (navnlig Sagsfremstillin-

gerne) jfr.§167 sammenholdt med §§159—163,

og at selv Underretsproceduren har et skriftligt

Underlag, om end paa en noget anden Maade,

jfr. § 346 sammenholdt med §§ 342 og 348,

ligesom et skriftligt Grundlag ogsaa benyttes

ved Intervention, jfr. §§363, cl70. Ogsaa ved

Retsmidlerne spiller Skrift en Rolle, som imid-

lertid er og maa være forskjellig efter Rets:

midlernes forskjellige Beskaffenhed og Hensigt.

Her skal saaledes blot i Almindelighed erindres

om, at Besværing jo i det Hele er beregnet

paa, idetmindste som Regel, at nojes med et

skriftligt Grundlag uden mundtlig Forhandling,

jfr. §§ 325, 360. Ved Paaanke t i l Hsjesteret er

Forhandlingen vel mundlig, men det følger af

Lovforslagets hele System, at da Paaanken er

en virkelig Provelse af Landsretbehandlingen,

maa Forhandlingerne være bundne t i l et skrift-

ligt Grundlag paa en dobbelt Maade, dels for-

saavidt som Landsretsdommen med Tilbehsr

afstikker de Grænser, inden hvilke Forhand-

lingerne bevæge sig, jfr, §§300, 314, dels for-

saavidt som Ankeffrift og efter Omstændig-

hederne Tilsvarsskrift er nødvendigt, jfr. §§ 307,

308, 314, 316. Forhandlingerne angaaende

Andragender om ny Foretagelse af Sager for-

udsætte ogsaa Forberedelse ved Skrift, jfr. §§

330 og 333. Hvad angaar Paaanke af Under-

retsdomme ti l Landsretten, da følger det af

dette Retsmiddels ejendommelige Hensigt, at

Skrift dels maa spille en lignende Rolle som

ved Landsretsbehandlingen overhovedet, dels

t i l en v i s G r ad afgive det materielle Grund-

lag for Forhandlingerne, jfr. §§ 3 5 6 — 5 9 . En

almindelig Bemærkning med Hensyn t i l alle Pro-

cesformer er det endelig, at naturligvis alle I n d -

kaldelser og ertrajudicielle Meddelelser maa ske

skriftligt, jfr. § 109 o. fl., ligesom ogsaa

Domme og Kjendelser maa affattes skriftligt,

jfr. §§ 275, 282, 283, og fuldstændigt proto-

kolleres, jfr. § 85. En særdeles vigtig Anven-

delse af Mundtlighedsprincipet i det foreliggende

Udkast er, som ovenfor bemærket, den, at Be-

visforelsen sker umiddelbart for de Dommende.

Der lægges altsaa ikke an paa at reducere Be-

viserne t i l skriftlig Form for derefter ved Be-

visets Bedsmmelse at gjennemfore Grundsæt-

ningen at Alt, hvad der skal tages i Betragt-

ning af Retten, maa foreligge i skriftlig Form

iwu 68t iu aotiz 8criptiz, uou sst

Men ogsaa herfra gives nogle

enkelte Undtagelser. Medens Hovedprincipet

hævdes med Hensyn t i l Forhandlingen af Sagen

selv, vilde det være forbundet med megen prak-

tisk Ulempe at foranstalte Mode af langt borte

boende Vidner for at afgjøre blotte Incidents-

spørgsmaal, og Udkastet har derfor i stige T i l -

fælde taget sin Tiftugt t i l Fremlæggelse af

skrevne Beretninger om Vidners Udsagn o. desl.,

jfr. §§ 304 og 334, hvorhos det er en Selv-

følge, at anticiperet Bevis maa forelægges skrift-

ligt under Hovedsagen, jfr. § 380. Endelig

mindes her om, at Skrift undtagelsesvis

kan danne det fuldstændige Grundlag for Proce-

duren, naar skriftlig Behandling er anordnet

ifølge sjette Afsnit Kap. I I I .

De i § 91 2det Stykke indeholdte Be-

stemmelser er.: kun nærmere Anvendelser af

Hovedtanken, fom ikke trænge t i l Forklaring.

I § 92 indeholdes den af sig selv ind-

lysende Forskrift, at Retssproget er Dansk.

iu



Heraf følger, I ) at alle Henvendelser fra Par-

terne t i l Retten, saavelfom alle Udtalelser af

Retten ske paa Dansk, 2) at alle ertrajudicielle

Meddelelser (altsaa Skriftverlingen) fra den ene

Part ti l den anden maa ske paa Dansk, 3) at

naar Parter eller Vidner ikke tale Dansk, maa

deres Afhorelse, hvor saadan finder Sted, afset

fra et enkelt Undtagelsestilfælde, ske gjennem

en Tolk, og 4) at Dokumenter og andre Be-

viser, som ej ere affattede paa Dansk, maa

fremlægges i Oversættelse. Hvad Folgen vil

blive, naar de ovennævnte Regler, som have

faaet deres Udtryk i Paragrafens Ord, ikke

iagttages, vil i hvert enkelt Tilfælde let kunne

afgjøres i Henhold t i l de almindelige Grund-

sætninger. At Retten ikke paa Embedsvegne

sorger for Tilkaldelsen af Tolk eller Tilveje-

bringelsen af Oversættelser, følger af den al-

mindelige Regel i § 90.

Den i § 94 1ste Stykke indeholdte Forskrift

behøver neppe nogen Forklaring, saameget mere

som den aldeles stemmer med den gjældende Ret.

Derimod er den i § 94 ''det Stykke udtalte

Regel, som staar i nær Forbindelse med Be-

stemmelserne i §§ 95, 96 og 97, mere karak-

teristisk og kan fcrsaavidt trænge t i l en Moti-

vering i Forbindelse med disse sidste Paragrafer,

jfr. iøvrigt ovenfor S . 13. Allerede med

Hensyn t i l det Spørgsmaa!, hvad der ind-

rommes og hvad der bestrides imellem Par-

terne, faar det i Bevismaterien gjennemforte

Princip, at Dommeren fr i t vurderer og bedom-

mer Processens faktiske Bestanddele, fin ejendom-

melige Indflydelse. I den skriftlige Forberedelse,

selv hvor denne saaledes som ved Landsretterne

finder Sted i sit normale Omfang, kan og

bor der ikke sindes eller ventes en fuldstændig og

udwmmende Filering af Alt, hvad der paaftaaes

og bestrides; men ogsaa med Hensyn t i l den

mundtlige Forhandling vilde det være en van-

skelig Opgave og tilmed en hejst utaalclig og

slæbende Forhandlingsmaade at følge sin Mod-

stander Skridt for Skridt og over ethvert Punkt

erklære sig bejaende, benægtende eller modifi-

cerende. Det bor tillades Retten efter Totalind-

trykket af den hele mundtlige Forhandling at af-

gjsre, om og hvorvidt en faktisk Omstændighed

skal ansees for indrommet eller bestridt. Udka-

stets System kommer saaledes t i l allerede paa

^ dette Punkt at træde i Strid med den nugjæl-

dende Rets Fordring t i l Benægtelsernes Speci-

alitet, saavelsom ti l den Lære, at Ufuldstæn-

dighed og Utydelighed ubetinget giver Mod°

z parten en R e t t i l at fordre det paagjældende

Punkt anset for indrommet. Dette strenge

Præklusionssystem, som iøvrigt tildels endnu

hersker i den hannoverske Proceslov, er neppe

retfærdigt eller gavnligt for den materielle Rets

Fremme. Det bor utvivlsomt foretrækkes her at

følge det fransk-rhinske System, som i god Konse-

kvents med den frie Bevisbedommelse opstiller

den Lære, at Retten kan tillægge Tavsheden

eller Utydeligheden den for Vedkommende ugun^

stigste Betydning, men den skal det ikke ubetin-

get. I overmaade mange Tilfælde rober Tavshe-

den eller Utydeligheden en svigagtig Hensigt, navn-

lig Bestræbelse efter at holde Sandheden tilbage,

men i mange andre Tilfælde er det ojensynligt,

at kun Misforstaaelse eller den Tanke, at man

! har udtalt sig tilstrækkeligt o. s. v., ligger t i l

Grund for. den efter en streng juridisk Opfat-

telse mangelfulde Erklæring. Man anforer vel

t i l Stotte for Præklusionssystemet, at dets

Strenghed, skjont den i enkelte Tilfælde kan

fore t i l den materielle Rets Krænkelse, er hen-

sigtsmæssig eller endog ti l en vis Grad nsd-

z vendig for at fremkalde baade fuldstændige og

! sanddrue Proceserklæringcr, og at en modsat

^ Maxime vilde aabne Doren bande for Sagens

, Udhaling ved stykkevis Procedure og bestandige

yderligere Erklæringer og for Fremsættelsen af

allehaande Logn saavelsom for svigagtig For-

tielse. Men hertil er at svare, at disse For-

dele vel veje betydeligt i en ren skriftlig Pro-

cesmaade og under en fuldstændig gjennemfort

Passivitet hos Dommeren, men de have kun

Lidet at betyde under et modsat System. Den

mundtlige Procedures storre Bevægelighed og

Hurtighed saavelsom den deraf flydende hele

forandrede Forhandlingsmaade betrygger mod

Trænering af Sagen ved stykkevis Procedure,

og en tilbageholdende og tvetydig Procesforcls?

uskadeliggjøres paa den naturligste og for den

virkelig Uskyldige mindst farlige^Maade ved

Spørgsmaal t i l Vedkommende (§ 95).

Under et saadant System afgiver det et tilstræk-

keligt tvingende Motiv for Parterne, at Retten

3
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kan fortolke Tavsheden eller Tvetydigheden

i m o d dem. Udkastets Tankegang er altsaa

denne. Hvad der bestrides og hvad der ind-

rommes, afgjøres uden al Formalisme ved et

naturligt Skjon over Forhandlingerne. Retten

skal aldrig være nodt t i l imod al sund Menne-

skeforstand og naturlig Retsfslelse at betragte

en Part som indromrnende Noget, det aabenbart

efter helc Proceduren ikke er hans M e n i n g at

indromme (§ 94 2det Stykke). Men skulde det

være uklart eller tvivlsomt, hvad der er hans

egentlige Mening, er Retten p l i g t i g at t i l -

vejebringe Klarhed ved at spørge ham (§95 1ste

Stykke), ligesom det ogsaa iøvrigt er Retten t i l -

l a d t at udove en videregaaende og mere selv-

stændig Virksomhed ti l Sagens Oplysning ved

at stille Sp.rgsmaal (§ 95 2det Stykke). Naar

der, efter at Parten paa denne Maade er t i l -

strækkeligt opfordret t i l at afgive tydelige og be-

stemte Erklæringer, dog viser sig Vrangvillighed

hos ham, dakan Retten med god Grund fortolke

Tavsheden eller Tilbageholdenheden imod ham

(§ 97).

Endnu skal blot tilføjes nogle yderligere

Bemærkninger med Hensyn ti l Redaktionen af

§§95 t i l 97. Ved Affattelsen af § 95 er dei

serget for, at det tydeligt fremgaai, at Retten

ikke blot skal eller kan stille Spørgsmaal, sigtende

til at opklare det t i l Grund for Sagen lig-

gende Hovedfaktum, men ogsaa paa lige Maade

kan søge at fremkalde den fornødne Bestemthed

og Klarhed i andre under Sagen afgivne Er-

klæringer saasom med Hensyn ti l Stridspunktets

Fastsættelse (§ 179), med Hensyn t i l Bevisfo-

relsens Forberedelse (§ 180 og 181), med Hen-

syn t i l Adgang ti l at fremkomme med forsinkede

Beviser (§ 182), med Hensyn t i l Nødvendigheden

af Udsættelse (§ 184), med Hensyn ti l Doku-

menters Produktion (§ 241) o. s. fr. I For-

bindelse med z 95, der nærmest har Parterne

for Dje, maa mærkes §§ 190 og 192, som

hjemle Retten den fornødne Myndighed ti l at

stille Spørgsmaal t i l Vidner og Synsmænd.

Men denne i neje Forbindelse med Beoisfo-

relsen staaende Regel vi l blive omhandlet i

Læren om Landsretsbehandlingen.

telse, at dette er et Oplysningsmiddel, som Par-

terne i Sagen skulle være istand t i l at forskaffe

sig, ligesom de kunne forskaffe sig og benytte

andre Beviser. Det staar i Stedet for den i

den engelske Proces indforte Afhsrelse af Par-

terne so.! Vidner i deres egen Sag, kun at

Lovforslaget ikke har vovet for Tiden at gaa

^ saa langt som at hjemle Parternes Afhorelse

under Ed. Som en Folge heraf har dette

Oplysningsmiddel to forskellige Skikkelser, idct

! dels enhver Part kan fremstille sig selv ti l For-

klaring og eventuel Afhorelse af Modparten,

jfr. § 96 3die Stykke, dels enhver Part kan

forlange, at hans Modpart skal mode frem t i l

flig Afhorelse, jfr. § 96 Iste Stykke. Hvad

enten Partens personlige Afhorelse har den ene

eller den anden Skikkelse, vil den i Reglen

ske paa den Maade, at han indfinder sig under

Hovedforhandlingen, og hans Forklaring sker for

den samlede Ret i Forbindelse med den øvrige

Bevisforelse (§ 189) ; den samme friUdspor°

gen af Retten og Modparten som med Hensyn

t i l Vidner sinder da Sted. Naar det derimod

ikke gaar an at tvinge Parten t i l Mode -un-

der Hovedforhandlingen (§96 2det Stykke), maa

han selvfølgelig afhores over bestemt opgivne

Spørgsmaal, dog med Ret for Modparten t i l

' at være tilstede og gjøre Modspørgsmaal, At

dette er en med Hensyn t i l Sandhedsudfin-

! delsen mindre fuldkommen Afhorelse, er klart,

men dette gjælder overhovedet om alle Afvigel-

ser fra det Princip, at Beviset skal fores for

den Ret, der skal domme i Hovedsagen. I

Slutningen af Paragrafen er det udtalt, at

ligesom en Part af Modparten kan tvinges t i l

at mode frem ti l personlig Forklaring, saaledes

kan han ogsaa i Reglen frivilligt fremstille sig

ti l en saadan, dog imod at underkaste sig den

Betingelse, at Modparten og Retten kan for-

hore ham. Derimod følger det af Lovforslagets

Opfattelse af Parternes personlige Afhorelse som

et Oplysningsmiddel analogt med Vidnesbyrd,

at Retten ikke i Embeds Medfor kan anordne

det; det er saaledes væsentligt forskjelligt fra

Dommerens Spørgsmaalsret, som naturligvis

kan udsves af egen Drift.

I § 96 omhandles Partens personlige Mode I § 9? indeholdes Reglen om, hvad der

for at afhores. Det er Lovforslagets Opfat- bliver Folgen, naar der ikke svares tilstrækkeligt



paa de i Henhold t i l de foregaaende Paragra-

fer stillede Spørgsmaal, eller naar en Part,

der er tilsagt ti l personligt Mode, udebliver.

ifølge de ovenfor udviklede Grundsætninger

vil det forstaaes, at Udkastet ikke bestemmer, at

Retten skal lade en bestemt Folge indtræde,

men kun, at den kan fortolke Udeblivelsen eller

Tavsheden imod den Paagjældende.

Angaaende Rettens proceslcdendc Myndig-

hed, hvorom handles i §§ 93. 98, 99, 102,

103, 104, 105, 106 og 107, skulle fol-

gende Bemærkninger endnu gjøres:

Det er en Selvfølge, at Retten ndsver

Indflydelse paa Processens Gang, forsaavidt

som den fastsætter Terminer og Frister (§§ 79,

80, 160, 163, 165, 170. 175, 180, 181

Litr. s, 184, 185, 186, 217, 243, 283,

30? Litr. c, o. m. fl.). Dette er imidlertid ikke

noget for den mundtlige Procedure Ejendom-

meligt. Derimod er det en Fordring, der

hænger noje »ammen med den mundtlige For-

handlingsmaade, at Sagen saavidt muligt pro-

cederes i hensigtsmæssigt ordnede Afsnit, saa-

ledes at de Dommendes Opmærksomhed kon-

centreres paa eet eller dog paa faa Punkter!

ad Gangen. Ved den mundtlige Debat gjæl- ^

der det nemlig især om at undgaa, at altfor

mange forskjellige Momenter med deres for-

skjellige BcviZforelse og Argumentation paa een

Gang fremdrages for de Dsmmende. Disses

Hukommelse vil ikke være istand t i l at rumme

Saameget, ligesom og det ene Indtryk let kan

fortrænge det andet, og de mange forskjellige

Synspunkter, som samtidigt skulle fastholdes,

fremkalde Forvirring. Det er derfor magtplla-

liggende. at en Deling af Forhandlingerne over

de forskjellige sig frembndende Punkter finder

Sted, naar og saauidt det er muligt. Dette

vil vel ikke altid være Tilfældet; thi naar det

egentlige Houedfaklum i Sagen eller Be-

visforelsen i den er af en sammensat og ind-

viklet Natur, bliver det uundgaaligt at stille

store Fordringer t i l de Dommendes Nandskraft,

baade ti l deres Evne t i l i Hukommelsen at fast-

holde meget Stof og t i l derefter at beherske

og ordne det. Men i en stor De! Tilfælde

vil det ikke være umuligt at danne Afsnit i

Sagens Forhandling, saaledes at forsi eet Punkt

fremstilles og bedommes og derefter et andet

o. s. v. Retten maa derfor i den mundtlige

Proces staa anderledes overfor Forhandlingerne

! end i den skriftlige; medens den i sidstnævnte

ikke behøver at gribe ordnende ind og endog i

Reglen ikke vil kunne det, da den ikke kjender

Sagen, forend den tilsidst optages, maa Retten

(eller dens Formand) i den mundtlige Proces

indtage en Stil l ing, som mere ligner den,

Ordstyreren ved en parlamentarisk Forhandling

indt.iger. Paa at give Retten en saadan St i l -

ling er Lovforslaget beregnet, og heri staar det

i fuld Overensstemmelse med alle de nyere Love

og Udkast, jfr. Hann. Procesl. §z 109—114,

Wurtemb. § 207. Baiern § 157, Civilproces-

loven for det tyske Rige § 127 ff.

Ferst udtales den almindelige Sætning,

at Formanden leder og styrer Forhandlingerne,

jfr. Lovforslaget § 93 sammenholdt med §§ 189,

191, 195. Derefter følger i § 98 ff. en

nærmere Angivelse af de forskjellige Retninger,

hvori, og Maader, hvorpaa Retten kan gribe

ledende, styrende og ordnende ind i Processens

Forelse. ifølge § 98 kan Retten paalægge

Parterne at fremskaffe visse Anskueligheden be-

fordrende Hjælpemidler, for derved at gjøre

Sagens rette Opfattelse lettere og simplere, og

saaledes tillige, saavidt muligt, bidrage t i l at

sikre Afgjørelsens Rigtighed. Den Retten i

§ 99 tillagte Myndighed vil formentlig være

nyttig, dels derved, at Spørgsmaalet om Af-

visning i Embeds Mrdfor kan blive færsk i l t

forhandlet og paakjendt, forend man, saaledes

som efter den gjældende Ret, gaar ind paa

en fuldstændig Forhandling af Sagen, der

under Forudsætning af Afvisning vil være al-

deles unyttia, dels derved, at Parterne faae

Opfordring ti l at udtale sig om Afvisnings-

grunden og ikke, saaledes som ifølge den gjæl-

dende Ret, ere udsatte for at blive domte uden

at være horte, fordi de slet ikke have forudsat

Muligheden af en Afvisning paa Gmbedsvegne.

Den vigtigste og mest gjennemgribende Regel

indeholdes imidlertid i § 102, ifølge denne

kan Retten baade samle og adskille SogZmaal,

naar Omstændighederne gjøre det tilraadeligt.

Findes det, at flere Sager bero paa det samme

Retbspørgsmaal og ere ligeartede i Henseende t i l
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Faktum, kan det være hensigtsmæssigt, at de

procederes under Et, idet herved bande spares!

Tid for Retten og Udgift for Parterne. Dette

finder uden videre Anvendelse paa flere Sager

imellem de samme Parter, men med Hensyn!

t i l Sager imellem forskjellige Parter kun, naar!

de i § 42 opstillede Betingelser for Kumula-

tion i det givne Tilfælde opfyldes. Skjsnuer

omvendt Retten, at flere i Henhold t i l §§ 41 !

og 42 kumulerede Sager ikke kunne procede-

res i Forening, uden at herved fremkaldes For-

virring og Uoverskuelighed, hvilket navnlig vil l

blive Tilfældet, naar der er forskjellig Bevis- !

forelse angaaendc Faktum og forskjellig retlig

Argumentation i de flere Sager, kan den

beordre Ssgsmaalenes Adskillelse. Fremdeles

giver § 102 3 die Stykke Retten en vis Myn-

dighed t i l at dele Sagens Realitet paa den

i det enkelte Tilfælde siensigtsmæssigste Maade

ved at bestemme, at enkelte Søgsmaalsgrunde

eller Indsigelser skulle afhandles særskilt og

forelobigt, jfr. angaaende den nugjældende Ret

Nellemanns Procesmaade S . 116—118. Naar

en Indsigelse vedkommende Parternes Kompetence

(exesrMo rsi v. aotoi'iL ineompetsntis), naar

en Præskriptions- eller Præklusionsindsigelsc,

naar en Umyndighedsindfigelse fremsættes, og

i mangc andre Tilfælde, vil det være muligt

at udsondre Saadant t i l særskilt Forhandling

og Paakjendelse, og herred vil opnaaes den

for mundtlig Procedure saa onskelige Over-

skuelighed, ligesom det ogsaa jævnlig vil hænde,

at en vidtloftig fubsidiær Procedure kan spa-

res. Endelig vil den Retten i § 103 hjem-

lede Myndighed yderligere tjene t i l at fremme

det samme Maal.

Den i § 105 indeholdte Sætning for-

staar sig af sig selv, og den kunde derfor sy-

nes at være overflodig. Men man har dog

troet, at det navnlig overfor Reminiscentser fra

den gjældende Ret kunde være hensigtsmæssigt

tydeligt og udtrykkeligt at udtale, at Retten

i Udovelsen af sin Myndighed citer de fore-

gaaende Paragrafer er stillet frit og kun skal

lade sig lede af de nævnte Hensyn.

Da de omhandlede procesledende Bestem-

melser alene behersies af Hensynet t i l det Hen-

sigtsmæssige og deres Udovelse i den ene eller

den anden Retning i Reglen ikke har nogen

Indflydelse paa Parternes materielle Rets-

stilling, egne de sig ikke t i l at være Gjen-

stand for Paaanke, ligesom ogsaa Retten bor.

være befozet ti l at tilbagetage en saadan Be-

slutning, naar den viser sig ikke at ville stifte

den forventede Nytte. En modfat Regel vilde

desuden for en stor Del forstyrre Nytten af

slige procesledende Regler. Ogsaa paa dette

Punkt kan ti l Forstavelse fremhæves Sammen-

ligningen mellem Retten eller dens Formand og

Ordstyreren i en parlamentarisk Forsamling,

hvis Beslutninger med Hensyn t i l Forhandlings-

maaden i Regelen maa være inappellable. Paa

disse Betragtninger begrundes Lovforsiagets §§

106 og 107.

I § 100 udtales den Regel, at Sagen

ansees for anhcrngiggjort, naar Klageskriftet er

meddelt ti l Modparten (§§ 161 og 344),

skjonr Retten ikke forend i det i § 163, jfr.

§ 345, omtalte Retsmøde kommer i Forbin-

delse med Sagen. Fra dette Tidspunkt af

indtræde altsaa de civilretlige Virkninger af

Sags Anlæg, f. Ex. i Henseende ti l Afbry-

delse af Hævd, Vcrelpræskription o. desl. Frem-

deles begrundes ved Klageskriftets Meddelelse

den vigtige processuelle Virkning af Anhængig-

gjørelsen, Modpartens Ret t i l at fremsætte

Modfordringer, uden at Sagsøgeren kan for°

hindre disses Paakjendelse ved at hæve Sagen,

hvortil han dog ellers paa dette Trin af Sa-

gen antages at burde have Ret. Med Hensyn t i l Betingelserne for, at Modfordringer

kunne inoblandeL i den anlagte Sag, har §

101 væsentligt holdt sig t i l den gjældende Rets

Grundsætninger om Adgang t i l at anlægge

Kontrasøgsmaal. Modfordringer kunne altsaa

fremsættes, selv om de ere uensartede med

Hovedfororingen, naar de ere konnexe med den;

dernæst har Udkastet tilladt Modfordringens

Fremsættelse, naar den blot er udjævnelig (kcm-

putabel) med Hovedfordringen, og saaledes op-

givet de temmelig vilkaarlige Regler i D. L.

5 — 1 4 — 6 . Den Indvending, at et llart Ho-

vedsøgsmaal under denne Forudsætning vil

kunne paa en ubillig Maade udhales ved i l l i -

! kvide Modkravs Indblanding i Sagen, taber

sin Betydning, naar det erindres, at Retten

ifølge § 102 har Myndighed t i l under saa-

danne Omstændigheder at bestemme, at Hoved-



søgsmaalet skal forhandles og paakjendes forsi,

ligesom den og efter Omstændighederne kan t i l -

lade Grekution efter Dommen,, uanset at Mod-

fordringen ej er udprocederet, jfr. § 273.

Fremdeles har Udkastet i Overensstemmelse

med den vistnok rigtigste Fortolkning af den

gjældende Ret opstillet den Grundsætning, at,

naar Modfordringens Fremsættelse overhovedet

tilstedes, kan den bande virke t i l Modregning

og til selvstændig Doms Opnaaelse, hvis den

enten overstiger Hovedsondringen eller Indstævnte

frisindes i Hovedsøgsmaalet.

Med Hensyn t i l Formen, hvorunder Mod-

fordringer fremsættes, er Udkastet afvcget fra

den gjældende Ret, idet det ikke fordrer Sogs-

maalsformen, men lader sig neje med Ercep-

tionsformen, jfr. § 101 2det Stykke. Det maa

vistnok ogsaa erkjendes, at Kontrasøgsmaals-

formen kun er tidsspildende Formalitet uden

nogensomhelst virkelig Nytte. Udkastet giver

derfor den Regel, at Modfordringen i processuel

Henseende behandles og betragtes som en Del

af Forsvaret (selv om Dom for det overskydende

Belob attraaes), I Overensstemmelse hermed

staar Bestemmelsen i §§ 162 Litr. d, 163,

o. si. Det eneste Punkt, hvori det bevirker

nogen reel Forskjel, at Modfordringen ikke behøver at fremsættes under Søgsmaalsform, er

Forligsmæglingen. Men det er vistnok i sig

uheldigt, at Forligsmægling angaaende Mod-

fordringen skal sinde Sted.

I Lovforslagets § 100 2det Stykke indehol-

des Neglen om Sagsøgerens Adgang ti l at hæve

Sagen. Medens Lovforslaget deri følger den

gjældende Ret, at Sagen hæves, naar begge

Parter herom ere enige, eller naar de begge ude-

blive, jfr. § 290, har det derimod ikke optaget

den gjældende Rets Regel, hvorefter Sagsøgeren

paa ethvert Trin, lige indtil Sagen er optaget

til Dom, kan hæve den. Naar Sagsøgeren har

forelagt Retten sin Sagsfremstilling, hvis en

saadan bruges, og fremstillet sig t i l mundtlig

Forhandling, er Retten lraadt i et saadant For-

hold til Sagen, at der foreligger Muligheden for

at domme, felv om Sagsøgeren ej foretager sig

videre, og da fynes Sagsøgtc, der er msdt frem

forberedt til den mundtlige Forhandling, at have

Krav paa, ai denne gaar for sig, for at han kan

opnaa frifindende Dom, hvis han dertil tror sig

berettiget. Saalænge derimod som Sagsøgeren

ej har nedlagt sin mundtlige Paastand i Retten,

foreligger der efter Mundtlighedsprincipet ikke

Noget fra hans Side, hvorpaa Sagen kan bc-

, væge sig som processuelt Grundlag, og derfor

>naa man, da man ikke kan tvinge ham ti l

at mede, indlemme ham Ret t i l at hæve

Sagen, naturligvis alt medmindre Modfordring

er fremsat fra Indstævntes Side, thi i saa

Fald kan Sagen bevæge sig videre paa Grund-

lag heraf, jfr. § 100.

Kapitel I X .

Om Forkyndelser og andre processuelle Med-
delelser.

I §§ 108—119 indeholdes de alminde-

lige Regler om Maaden, hvorpaa Forkyndelser

og Meddelelser skulle ste baade ved Under-

retterne, Landsretterne og Hojesteret, „forsaa-

vidt ikke'Loven eller Parternes Overenskomst

, medfører Undtagelse". Ved „Loven" sigtes

Iblandt Andet t i l Udkastets § § 1 2 0 , 121 og

^ 122 , hvilke bestemme andre og simplere For-

! mer i forskjellige Tilfælde. At „Parterne"

i gyldigen maa kunne renuncere paa Iagttagel-

sen af Forskrifterne i §z 1 0 8 — 1 1 9 og ved-

tage flere eller færre Afvigelser fra dem, synes

fremdeles ikke at burde bestrides.

Isvrigt bemærkes særligt med Hensyn t i l

!§ 108, at det formentlig vil være det Simp-

^ leste og Hurtigste, at een Stævningsmand

fremtræder som den, der staar for Forkyndel-

! sens Udforelse. At han for Bevisets Skyld

! skal medtage en anden Stævningsmand eller

^ dog et andet Vidne, lader sig godt forene

hermed. Fremdeles er det, for at undgaa

! unyttige Kompetencestridigheder og derpaa stot-

tede Indsigelser under Sagen, faavelsom for

at lette Stævningsmændenes Benyttelse saa

meget som muligt, udtalt, at Retsgyldigheden

^ af det Foretagne ikke svækkes, fordi Stævnings-

, manden har handlet udenfor den Retskreds,

! hvori han er ansat.

Bestemmelserne i §§ 108 og 109 trænge

^ neppe t i l yderligere Forklaring. Medens § 108

! bestemmer, at en Stævningsmand gyldigen
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kan handle udenfor sin Kreds, naar han hertil

er villig, fastscetter § 109, at de for Kredsen

ansatte Stævningsmænd skul le iværksætte

Forkyndelser indenfor Kredsens Grænser.

I §§ 111 og 112 indeholdes meget

vigtige Forskrifter om Forkyndelsens Iværk-!

sættelse. Disse maa selvfølgelig være indret- z

tede paa 1) at skaffe Underretningen saa sik- j

kert som muligt t i l Parten, og 2) at gjøre

det muligt at fane Forkyndelsen eller Med- ^

delelsen iværksæt, selv om Paagjældende søger

at unddrage sig herfor.

Naar Stævningsmanden har modtaget!

det, der skal meddeles, har han altid først at!

forsøge at bringe Underretningen ti l Paagjæl'!

dendes Kundskab paa en af de § 111 hjem-!

lede Maader, enten paa den i Litr. a bestemte

Maade, eller paa den i Litr. d omtalte

Maade, og kun naar dette forgjæves er

forsegl, og Politiet ej heller har kunnet iværk-

sætte Forkyndelsen, kan der skrides t i l den i ^

K 112 sidste Stykke omhandlede offentlige

Indstævning med Hensyn t i l hvilken det er

mere usikkert, om den vil sætte Vedkommende

i personlig Kundskab om Sagen, hvorved dog

atter bliver at erindre, at offentlig Stævning

aldrig kan benyttes, naar Sagsøgte har be°

kjendt Bopæl i Udlandet,

Stævningsmanden har altsaa forsi Valget

imellem en ten at sege at træffe Vedkommende

personlig i eller udenfor Bopælen (Litr, d)

eller, hvis dette er for vanskeligt, at iværk-

sætte Forkyndelsen efter Litr. a. Denne

sidste Udvej vil blandt Andet kunne be- i

nyttes, naar Vedkommende selv segcr at und-

gaa Forkyndelsen ved ikke at ville lade sig ^

træffe. ifølge Litr, a kan nemlig Forkyndelsen !

gaa for sig, naar blot Vedkommende har

bckjendt eller opspergelig Bopæl eller midler-

tidigt Opholdssted indenfor Landets Grænser,

selv om han ikke personlig der kan antræffes.

Forkyndelsen kan i saa Fald iværksættes for

forskjellige andre Personer, som staa i Forhold

ti l ham, og disse kunne ikke nægte at modtage

Forkyndelsen (§ 115), ligesom de og ere

pligtige at bringe Underretningen til rette

Paagjældende (§ 116), Erklære Stævnings-

mændene sig ude af Stand t i l at iværksætte

Forkyndelsen enten efter Litr. a eller efter

Litr, d, bliver der dog ikke strax at skride t i l

offentlig Indstævning, men Sagen afgives t i l

Politiet, og ferst naar ogsaa dette erklærer sig

ude af Stand t i l at iværksætte Forkyndelsen,

og det ikke heller ser sig istand t i l at meddele

saadanne Oplysninger, hvorefter denne i andre

Retskredse inden Riget kan iværksættes, og

heller ikke kan opgive, at og hvor Sagssgte

har Bopæl i Udlandet, skrides der t i l offentlig

Indstævning. Den Ulejlighed, der herved kan

foraarsages Politiet, ber formentlig ikke komme

i Betragtning, saameget mere som der ved

§ 1 1 5 2det'Stykke er serget for, at Forkyn-

delsesbyrden ikke temerært kan kastes over

paa det, og det vistnok kun forholdsvis sjæl-

dent vil blive nødvendigt at benytte Politiets

Hjælp. Politiet skal da søge paa den efter

Omstændighederne hensigtsmæssigste Maade at

bringe Underretningen ti l Paagjældende. I

denne Henseende overlades Alt t i l dets Kon-

duite. Om dets Forholdsregler fere t i l det

forenskede Resultat, eller om de ere mere

eller mindre hensigtsmæssige, har iøvrigt

ingen Indflydelse paa Forkyndelsens Gyldighed

(§ H 7 ) .

For at værne imod, at der skridcs t i l

offentlig Indstævning i Tilfælde, hvor dette ikke

er nødvendigt, lader Udkastet det altsaa ikke

bero paa Partens egen Afgjerelse, om Mod-

partens Bopæl eller Opholdssted vides eller

kan opspørges. Den anordnede Fremgangs-

maade er derimod den, at der kun kan skrides

t i l den i § 112 sidste Stykke omtalte For-

kyndelsesmaade, naar vedkommende Stævnings-

mand erklærer sig ude af Stand t i l at

faae Forkyndelsen iværksat efter § 111, og

Politiet, t i l hvem Sagen derefter afgives,

ligeledes erklærer sig ude af Stand til at iværk-

sætte Meddelelsen eller t i l at give saadanne

Oplysninger, hvorefter den bliver at foretage i

andre Retskredse eller paa Vedkommendes Bo-

pæl i Udlandet. At Stævningsmanden gjør

sig den tilborlige Umage og ikke uden Nod-

vendigbed opgiver at bcssrgc Forkyndelsen efter

§ 111, maa søges bevirket, dels ved discipli-

nære Straffe for Forsemmelighed og Efter-

ladenhed i hans Funktioners Udforelse (jfr.

§ 110) , dels og maaske især ved en

hensigtsmæssig Indretning af Taiten, f. Ex.
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Gebyr, naar det ikke lykkes ham at besorge

Forkyndelsen efter § 111.

Forsi naar Politiet tilbagegiver Parten

det, der skal forkyndes, med paategnet Attest

om, at det ikke har kunnet iværksætte For-

kyndelsen eller Meddelelsen, og ikke heller ser

sig istand t i l at opgive de fornødne Data, for

at Forkyndelsen lovlig kan iværksættes i andre

Retskredse inden Riget, eller i Udlandet paa

et Sted, hvor Sagsøgte har fast Bopæl, kan

Parten iværksætte Forkyndelsen efter § 112

sidste Stykke, Naar end ikke Politiet kan

opspørge eller antræffe en Person, synes man

med Grund at kunne sige, at for Parten

intet Andet er at gjøre end at skride t i l en

offentlig Indstævning, hvilket efter Nutidens

Forhold hensigtsmæssigft sker ved Avisbekjendt-

gjørelser, Faaes det at vide, hvor i Udlandet

Indstævnte midlertidigt opholder sig, er det

derhos befalet, at Udfærdigelsen tillige skal t i l -

sendes ham pr. Post i flankeret og rekom-

manderet Brev. Efter Postvæsenets nuværende

Udviklingstrin er dette vistnok en saa paalidelig

Meddelelsesmaade, at der er overvejende Sand-

synlighed for, at Underretningen ad denne Vej

naar sin Bestemmelse.

I § 113 omhandles, hvorledes Forkyn-

delsen eller Meddelelsen skal ske, naar Mod-

parten, f. Ex, fordi det er en Udlænding, har

bekjendt Bopæl i Udlandet (og ikke her). I

faa Fald kan det ikke ansees for retfærdig-

gjort at bruge offentlig Indstævning, men For-

kyndelsen bor da ske for ham paa den efter

Stedets Love foreskrevne Maade; den offentlige

Indstævning bor indskrænkes t i l faadanne Ti l -

fælde, hvor Forkyndelse ikke kan ske i Indlandet

efter § 111 — uden eller efter Politiets

Anvisning — og hvor Sagføgeren ej har

vidst og ej heller ved Politiets Mellemkomst

faar at vide, at og hvor Sagsøgte har Bopæl

i Udlandet, Den Omstændighed, at Sagsøgte,

uden at have Bopæl i Udlandet, opholder sig

der, synes derimod ej tilstrækkelig ti l at paa-

byrde Sagsøgeren Forkyndelse paa Stedet, da

det ved et sligt temporært Ophold maa ansees

for aldeles usikkert, om Sagsøgte ikke atter er

borte, inden Forkyndelsen kan iværksættes.

Hvor Sagsøgeren skal iværksætte Forkyndelsen i !

' Udlandet efter de der gjældende Regler, vi l det

^ vistnok'ofte være t i l stor Lettelse for Parten

^ og navnlig stille ham bedre overfor de uden-

landske Autoriteter, gjennem hvilke Forretningen

maa iværksættes, at han kan faae de fornødne

Skridt rekvirerede af vedkommende Ret. Dens

Forlangender ville fremtræde med en ganske

anden Vægt end en Privatmands, t i l hvilken

! der mange Steder ikke tages Hensyn.

I Forbindelse med de heromhandlede Reg«

ler maa fremhæves, at de vanskeligere og vidt-

loftigere Forkyndclsesmaader i Reglen kun ville

forekomme i de i § 123 omhandlede Tilfælde.

Forkyndelser og Meddelelser under Sagens

Gang, forsaavidt de overhovedet behøves, jfr.

§ 121 , ville i Almindelighed kunne iværksæt-

tes uden Vanskelighed eller Tidsspilde, dels

paa Grund af Reglen i K 120, dels paa

Grund af Bestemmelserne i §§ 159 Litr. a,

162 Litr. a, 307 Litr. d, 308 1ste Stykke.

I § 114 er der aabnet Adgang for

Parterne t i l at vedtage, at et vift Sted skal

ansees for- Vopæl, og saaledes lette Indstæv-

ningen og Forkyndelsen. Navnlig er herved

tænkt paa at gjøre det muligt for Parterne

at vedtage, at Forkyndelser og Meddelelser

lovlig kunne ske paa Vedkommendes Kontor

eller Forretningslokale. Det maa forlanges,

at der paa det vedtagne Sted findes Per-

soner, som enten ifølge tz 111 ere Pligtige

at modtage Forkyndelsen eller erklære sig for

befuldmægtigede hertil. Thi da det ikke gaar

an at paalægge aldeles Fremmede den af

§ 115 2det Stykke følgende Forpligtelse, vilde

Folgen af, at der Ingen fandtes paa det ved-

tagne Sted, for hvem Forkyndelsen kunde

iværksættes, kun blive, at det, der skal forkyn-

des, overleveres t i l Politiet, for at der af dette

kan gaaes frem efter § 112, og derved vil

enhver særegen Nytte af Vedtagelsen gaa tabt.

Det er klart, at Forkyndelsers og Med-

delelsers Iværksættelse vilde i hoj Grad be-

sværliggjøres, hvis Stævningsmanden skulde

være pligtig at legitimere sig som den, hvem

Forretningen virkelig var overdraget af rette

Vedkommende, for den eller dem, overfor hvem

han optræder. For at afskjære al Tvivl i saa

Henseende er § 115 I ste Stykke indsat. I

Paragrafens 2det Stykke indeholdes en Regel,
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de Personer, for hvilke Stævningsmanden me- i

ner at burde forkynde i Henhold t i l Reglerne!

i § 111, ikke kunne undslaa sig ved at mod-

tage Forkyndelsen, ligesom der ogsaa paalcegges

dem et bestemt Ansvar for ved en ugrundet

Vægring at kaste Forkyndelsesbyrden over paa l

Politiet.

I § 116 gives ligeledes en Forskrift, som

savnes i den nugjældende Ret, men som synes

i sig naturlig og billig.

I § 117 indeholdes den vigtige, men iov-

rigt let wrstaaelige Forskrift, at naar Parter

og Stævningsmænd rigtigen have iagttaget de

i §§ 111 og 112 givne Regler, ansees For-

kyndelsen eller Meddelelsen for lovlig, uagtet

den faktisk ikke kommer t i l Paagjældendes

Kundskab, Paa denne sidste Omstændighed —

der dog naturligvis kun meget sjældent v i l !

indtræffe — kan der altsaa ikke ststtes nogen >

Hfvisningspaaftand og heller ikke nogen Paa- l

anke. Derimod vil den fornødne Hjælp efter

Omstændighederne kunne ydes Paagjældende,

naar han selv er aldeles uden Skyld, ved Be-

stemmelserne i § 327, 5«,

Reglerne i § 119 sigte t i l at bevirke, dels

at den, hvem Noget forkyndes eller meddeles,

erholder tilstrækkelig Oplysning om, hvad det

er, dels at den, fra hvem Forkyndelsen eller

Meddelelsen udgaar, faar det fornødne Bevis

i Hænderne for, at Alt er rigtigt udført.

I §§ 120, 121 og 122 indeholdes Be-

stemmelser, hvorefter i visfe Tilfælde den fornødne Meddelelse kan gives paa en lettere og

simplere Maade end ifølge §§ 1 0 8 — l i 9 .

Reglen i § 120 er grundet paa den Be-

tragtning, at Sagførernes Stil l ing som offent-

lige Funktionærer og det Ansvar samt den Kon-

trol, de ifølge heraf ere undergivne, tillader,

at der imellem Sagførere indbyrdes kan be-1

nyttes meget simple Former for Meddelelfer

og Forkyndelser, Hvor Sagførere optræde fra ^

begge Sider, behøver man altsaa slet ikke at

benytte Stævningsmænds Mellemkomst, men de !

kunne aldeles privat give hinanden de for-

nodne Meddelelser blot imod simpelt Modta-

gelsesbevis. I Paragrafens 2det Stykke ud-

tales, at Forkyndelser eller Meddelelser ikke be-

hsve at ske paa Sagførerens Bopæl eller in-

denfor de i § 118 omtalte Tider, men at de

kunne afleveres paa hans Kontor t i l enhver

Tid, da dette er aabent. Ligeledes er det anset

for sikrest udtrykkeligt at bestemme, at Forkyn-

delsen kan ske for de tilstedeværende Kontor-

betjente uden Hensyn t i l , om de ftaa i egent-

lig fast Tjenesteforhold t i l Sagføreren (jfr. §

111 Litr. g.).

Den i § 121 indeholdte Forskrift er stem-

mende med den gjældende Ret og forstaar sig

desuden af sig selv.

I §122 handles om Meddelelser, der ud-

gaa fra Retten. Gxempler herpaa haves i §§

79 i Slutn., 185 i Slutn., 217, 221 , 264,

283, 322, 325, 335, 338, 378 o. m. fl.

Det synes rettest her at burde overlades t i l

Formanden at vælge den efter Omstændighe-

derne hensigtsmæssigste Maade. I Reglen vil

han vel benytte de ved Retten ansatte Bude,

men undertiden kan dette være forbundet med

Ulemper, f. Gr. naar Afstandene ere lange.

Det er derfor tilforet, at han er berettiget t i l

at brnge Meddelelse pr. Post, hvorved blot be-

mærkes, at det er Forudsætningen, at stige For-

sendelser maa betragtes som Breve i Kgl,

Tjeneste.

Den i K 123 indeholdte Regel behøvede

maaske ikke udtrykkeligt at udtales, da det vel

maatte følge af Forholdets Natur, at Forkyn-

delse eller Meddelelse t i ! Procesfuldmægtige kun

kan finde Sted under Sagen, og altsaa ikke

naar denne er endt ved Domsafsigelsen, jfr.

Nellemann Processens alm. Del S.412. Imid-

lertid kan det dog for Oversigtens Skyld være

hensigtsmæssigt udtrykkelig at udtale, at Klage-

skriftet, den endelige Dom, samt de Skrifter,

hvorved Retsmidlernes Anvendelse indledes (jfr.

§§ 306, 307, 332), ere udelukkede fra at

kunne forkvndes eller meddeles paa de i § 121

og 122 omhandlede simplere Maader eller for

Procesfuldmægtige (§ 120), men skulle for°

kyndes eller meddeles t i l Parten selv og paa

den fuldftændigste og mest betryggende Maade

efter §§ 108—119.
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Kapitel X.

Om Piocesllmtllftninger.

Det følger af sig selv, at enhver af Par°

terne — afset fra Meddelelse af fr i Proces —

maa bcere alle Udgifter ved de processuelle

Skridt, som af ham rekvireres eller iværksæt-

tes, saalænge det ikke er afgjort, at Modparten

er pligtig at erstatte ham disse, hvilken Af-

gjørelse i Reglen forsi sker ved den endelige

Dom. Det Offentlige kan — afset fra T i l -

fælde af fr i Proces — ikke indlade sig paa

at give Forskud eller give Kredit t i l Parterne,

men disse maa i Reglen forudbetale alle Rets-

gebyrer samt andre processuelle Betalinger, der

ikke falde ind under Begrebet Sagførersalær,

jfr. som Ex. § 202. Medens det Ovenan-

førte saa at sige giver sig af sig selv, kan man

derimod spørge, hvorledes det skal gaa i de

Tilfælde, hvor Retten af egen Drif t anordner

processuelle Skridt. Paa Grund af Forhånd«

lingsmaximen er dette naturligvis ikke Regel,

men det kan undtagelsesvis forekomme; navn-

lig er der mange Tilfælde, hvor Retten ind-

kalder Parterne og efter Omstændighederne

Vidner og Andre t i l Retsmøder. De Udgif-

ter, som herved foranlediges, ere i Reglen ube-

tydelige, og der vil ikke være nogen Vanskelig'

hed ved at foretage paagjældende Skridt og

derefter kræve Udgifterne dækkede af den ene

eller begge Parter, faameget mere som det sæd-

vanligvis vil være t i l Rettens egne Bude eller

deslige Personer, at Betalingerne skulle ske.

En særegen Regel om forskudsvis Betaling af

det Offentlige er dog givet i § 264, fordi der

handles om Udgifter, nemlig Betaling ti l Skjøns-

mænd eller andre Sagkyndige, fom kunne blive

forholdsvis betydelige, og som de Privatmænd,

der tilkaldes, have billigt Krav paa at erholde

forudbetalte.

I § 126 opstilles det Hovedprincip for

Procesomkostningernes Paalæg, at den ta-

bende Part er p l i g t i g at erstatte Mod-

parten de ham ved Retssagen paaførte Udgif-

ter, sllrsaavidt Parterne ikke maa ansees selv

at have truffet en anden Overenskomst. Ved

dette Sidste lænkes fornemlig paa saadanne T i l -

fcrlde, som vel ikke ville være hyppige, men

dog kunne forekomme, hvor Parterne blive enige

om i fælles Interesse og t i l Regel for Frem-

tiden at sege et eller andet tvistigt Retsspørgs«

maal afgjort ved Domstolene. Men afset

fra saadanne Tilfælde opstiller Lovforslaget for-

resten — i Lighed med samtlige nyere Pro-

ceslove, men i Modsætning t i l vor hidtil gjæl-

dende Retsprazis — den Regel, at den ta-

bende Part skal erstatte Modparten dennes Pro«

cesomkostninger. Det er især den nu herskende

slappe Piaris, hvorefter Procesomkostningerne

hæves, saafnart Retsspørgsmaalet i Sagen

findes tvivlsomt, som haves for Dje. Ligesom

denne Praris ikke piincivmæsfig kan forsvares,

da den, som ved endelig Dom befindes at

have Ret, derved tillige erkjendes ved Processen

at have lidt et retsstridigt Tab, som bor erstattes

ham, saaledes ere dens Virkninger i det Hele

taget lidet heldige, da den i hsj Grad svækker

det Ansvar, som bor være forbundet med at

lade det komme t i l Rettergang. En videre

Udvikling af disse Betragtninger paa dette

Sted er unødvendig; man kan i saa Henseende

henvise t i l Literaturen og alle nyere fremmede

Love om denne Gjenstand.

Det er klart, at den tabende Part dog kun

har at erstatte de t i l Sagens forsvarlige Ud«

førelse fornødne Udgifter. Dersom Modpar«

ten er gaaet nd over dette Maal, maa det blive

hans egen Sag. Han maa selvfølgelig selv bcere

de Udgifter, som maatte fslge af, at han har

benyttet en Sagfører, der ikke boer paa Stedet,

eller af, at han, for at faae en færlig bekjendt

eller udmærket Sagfører, har tilsagt et ertra-

ordinært stort Salær, eller af, at han har

indhentet andre bekjendte Juristers Responsa

eller desl. Ligeledes er det klart, at Omkost-

ningerne ved ufomødne Angrebs- eller For-

svarsmidler eller ved uforneden Bevisførelse

maa falde paa vedkommende Part selv. Om

Udgifter have været fornødne, maa afgjøres

af Retten ved et frit Skjøn, uden at særegen

Bevisførelse herom finder Sted; Billigheden

kræver her, at den i Paragrafens 3die Stykke

opstillede Regel fslges ved Bedømmelsen, da

det ikke kan forlanges af Parten, at han skal

kunne forudse, hvorledes den endelige Dom

vil opfatte Sagen; kun forsaavidt vedkom-

mende Angrebs- eller Forsvarsmidler eller Be>

9



viser allerede, da de benyttedes, kunde stjon-

nes at være overflsdige, bor han bære Udgif-

terne alene.

Med Hensyn t i l Ansættelsen af Proces-

omkostningerne giver § 126 2detStykke den vig-

tige Regel, at deres Belob skal ansættes under

Eet ti l en rund Sum, men dog saaledes, at

de virkelig havte Udgifter saavidt muligt er-

stattes fuldt ud. Rettens frie Skjsn bliver

i denne Henseende afgjørende, jfr. ogsaa §

199. Det er altsaa ikke Meningen, at en

detailleret Udregning og Legiiimation af alle

de enkelte Udgifter skal finde Sted, ja den

hidtil gjældende Praxis med de saakaldte fka-

deslose Procesomkostninger i visse Tilfælde

formenes endog at burde falde bort. En saa-

dan minutios Behandling af Omkostnings-

spørgsrnaalet er hverken nødvendig eller hen-

sigtsmæssig. Retten maa ifølge dens Kjend-

skab ti l samtlige Forhold kunne tilkjende Er-

statningen i Form af en rund Sum, som ikke

behøver at fjerne sig synderlig fra de virkelig

havte Udgifter. Men hvad det er af Vigtig-

hed at hævde i Modsætning t i l den herskende

Prazis, er, at Retten i at fastsætte Proces-

omkostningernes Belob skal have for Dje, at

de havte Udgifter, saavidt muligt, skulle erstat-

tes fuldt ud. Dette er, som bekjendt, ikke T i l -

fældet nu, men Domstolene ansætte Proces-

omkostningerne, naar disse skulle godtgjøres

med en rund Sum, t i l Belob, der vitterlig ere

langt under de virkelig havte Udgifter, en

Praxis, der yderligere stjærper det Ubillige i

hele vort gjældende System i Henseende ti l

Procesomkostningerne. Det er derimod Lov-

forslagets Mening, at de i § 199 for Ska-

deserstatnings Ansættelse og Bestemmelse givne

Regler i det Hele skulle anvendes ogsaa med

Hensyn t i l Procesomkostningerne.

Den i § 1'27 1ste Stykke givne Regel

behsver neppe nogen nærmere Begrundelse,

ligesom den i 2det Stykke indeholdte Undtagelse

baade er i sig selv naturlig og derhos hjemlet

i den nugjældende Ret, jfr. 1—5-—11. Og-

saa Reglen i § 128 vil let forstaaes. Da

det paahviler Sagsøgeren at anlægge Sagen

paa lovformelig Maaoc, maa dens totale Af-

visning med Hensyn ti l Procesomkostnings-

spørgsmaalet naturlige« virke paa en analog

Maade som Sagens Tab; derimod stiller det

^ sig anderledes, naar Sagen kun afvises for en

Del, men fortsættes for en Del. Thi vel er

ogsaa den partielle Afvisning at anse som'

foraarsaget ved Sagsøgerens Fejl, men der

paafores ikke Sagsøgte noget særligt Tab ved

denne Fejl, eftersom Sagen dog for en Del

gyldigen fortsættes. Det vil nemlig ikke let

kunne tænkes, at Sagsøgte virkelig paa Grund

af de afviste Poster skulde have foretaget For-

svarsskndt, der medforte særlige Udgifter, jfr.

§§ 173 og 174. Men skulde det være T i l -

fældet, er der ikke Noget t i l Hinder for, at

disse særlige Udgifter kunne faacs erstattede

hos Sagsøgeren ifølge det almindelige Prin«

cip i § 134.

I § 129 indeholdes en Regel, der, om

man vil, indeholder en vis Vilkaarlighed, efter-

som der ikke ifølge Sagens Natur er tilstrack-

! kelig Grund til paa ProccsfælleZstabet alene

at bygge en almindelig Forpligtelse t i l at er-

statte Procesomkostningerne in Zniicium. Men

Reglen findes hensigtsmæssig og i mange en-

! kelte Tilfalde retfærdig, og den vil ikke kunne

z afstedkomme nogen materiel Uret, da det andet

! Punktum i Paragrafen hjemlcr Retten Myn-

! dighed ti l at fritage for det solidariske Ansvar

! i hvilket Omfang, den finder rigtigt.

Reglen i § 130 1ste Stykke er den logisk

j rigtige Anvendelse af det i § 126 indeholdte

Grundprincip om Procesomkostningerne paa

saadanne Tilfælde, hvor Dommen falder ud

t i l Parts Ed. Eftersom Eden aflægges eller

ikke aflægges, bringes Sagen i den samme

Stand, som om den var ubetinget vunden eller

tabt. Det er f o r s a a v i d t at anse som en

tilfældig Form, at Eden aftægges efter Dom-

men; dette kan derfor ikke gjøre nogen reel

Forskjcl. Hvis Eden blev aflagt under Sagen

og den endelige Dom som Folge heraf blev

ren kondemnatorifk eller ren frifindende, vilde

man vel ikke tage i Betænkning at anvende

Reglen i § 126 paa Procesomkostningsspørgs-

maalet, men den Omstændighed, at Eden af-

! lægges bagefter Dommen og at denne affattes

! alternativt, bor ikke gjøre nogen Forandring

heri. Fra et principielt Standpunkt synes

det herefter ikke at kunne bestrides, at Sagen,

naar den Bevispligtiges Modpart aflægger en
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paalagt Benægtelsesed, er i ganske samme

Stilling, som om den Bevispligtige ellers

havde tabt Sagen, fordi han ej kunde fore det

ham paahvilende Bevis. Kommissionens Fler-

tal er imidlertid gaaet ud fra, at Villigheds-

hensyn tale for at give Retten Bemyndigelse

til i saadanne Forhold at fritage den Bevis-

pligtige for at erstatte Procesomkostningerne,

forsaavidt han har tilvejebragt Sandsynlighed

for det paagjældende Anbringendes Rigtighed, se

§ 130 2det Stykke. Nægter en Part derimod

at aflægge den ham paalagte Benægtelsesed,

maa han behandles som den, der ikke tor

fastholde sin Benægtelse og forsaavidt maa

ansees som tilstaaende, og det heraf fly-

dende Tab af Sagen bor paadrage Processens

Omkostninger, ligesaavel som i Sager, der

ikke falde ud ti l Ed. Vover den Bevisplig-

tige ikke at aflægge en Sigtelsesed, hvortil

han er admitteret, maa han betragtes iom den,

der ej- kan eller vil staa ved sin Fremstilling

af Eagen, og det deraf følgende Tab af Sa-

gen bor medføre Procesomkostningerne ligesom

i andre Tilfælde.

Medens Lovforslaget gjennemforer den

Grundsætning, at den Part, som taber Sagen

i det Hele, bor erstatte Modparten Processens!

Omkostninger, stiller det sig anderledes, naar ^

ingen af Parterne helt vinder Sagen, men

Dommen kun tildels giver hans Paastand

Medhold. Det kan da ikke siges om nogen

af Parterne, at han særlig og mere end den '

anden er Processens retsindige Narfag, thi

Sagens Udfald har vist, at han havde Ret i

ikke at ville efterkomme Modpartens Paastand,

saaledes som den forelaa. I Reglen vil det!

under denne Forudsætning være retfærdigst og!

bedst stemmende med Grundsætningerne for

Skadeserstatning, at hver Part selv bærer sine l

Omkostninger, da der ordentligvis vil mangle!

Retsgrund t i l at lægge dem over paa Mod- ^

parten. Men skjont det vel saaledes vil være

det Eædvanligste, at Procesomkostningerne op-

hæves i saadanne Tilfælde, kan det dog un-

dertiden være billigt, at der afviges noget

herfra, og navnlig at en lige Deling af flere ^

eller færre Udgifter kan foretages. Dertil ^

mangler der Hjemmel i vor hidtil gjældende,

Ret, men Lovforslaget aabner Adgang dertil ^

ved Bestemmelserne i § 131 1ste Stykke.

Medens den i § 131 Iste Stykke givne Re-

gel i det Hele og i det Store er uomtvistelig

rigtig og letfærdig og derfor ogsaa findes i

alle Proceslove, vilde derimod dens bogstave-

lige og aldeles skarpe Gjennemforelse neppe

stemme med Billigheden og det virkelige Livs

Tarv. Nt en Part skulde gaa glip af Pro-

cessens Omkostninger, saasnart Retten i en

eller anden Bagatel frafaldt hans Paastand,

saaledes at de kun tilkjendtes ham, naar Paa°

standen i Et og Alt og indtil det mindste

Punkt toges t i l Folge i Dommen, vilde ikke

være retfærdigt. Paastandens Overskridelse

af det ved Dommen Tilkjendte bor ikke stille

en Part ved Erstatning for Procesomkostnin-

gerne, naar baade Overskridelsen er ubetydelig,

og derhos ingen færstilte Omkostninger kan

antages at være foranledigede ved Overskri-

delsen. Dette, som iøvrigt allerede antages

i den gjældende Ret, foreslaaes i Lovudkastels

§ 1 3 1 2det Stykke.

De foranforte Regler ere navnlig bereg-

nede paa Proceduren i første Inftants. I §§

132 og 133 gives Reglerne om Procesom-

kostningerne, forsaavidt disse ere foranledigede

ved Retsmidlernes Brug, altsaa ved Paaanke

eller Besværing ti l hojere Ret eller ved ny

Foretagelse af Sagen ved samme Ret. Det

første Tilfælde, som ombandles i § 132,

frembyder ikke sær Vanskelighed; den Part,

som forg jæves anvender Retsmidler, maa

utvivlsomt forsaavidt anfees som tabende; de

ved Retsmidlets Anvendelse foraarsagede Ud-

gifter bor han erstatte, og hvad Procesomkost-

ningerne i første Inftants angaar, forbliver

det jo ved den i Dommen indeholdte Bestem-

melse. Derimod stiller det sig anderledes, naar

der ved Retsmidlets Anvendelse opnaaes en

mere eller mindre vidtgaaende Forandring i

den faldne Dom eller Kjendelse. I det Hele

taget bor de almindelige Regler ogsaa her

anvendes. Deraf vi l bl. A. følge, at den

Part, hvem Sagen ved Retsmidlets Brug en-

delig gaar imod, saaledes at Modparten

overfor ham sætter sin hele oprindelige Paa«

stand igjennem, ifølge Grundsætningen i §

126 som tabende bor betale Procesomkost'

ningerne ikke blot i Retsmiddelinstantsen, men



ogsaa for den lavere Instants. Scetter den

a niende Part derimod ved Retsmidlers Brug

kun for en Del f in Paastand igjennem, vil

han ifølge Grundsætningen i K 131 ikke kunne

faae sine Omkostninger erstattede og ej heller

i Reglen kunne faae de i Dommen indeholdte

Bestemmelser om Procesomkostningerne for-

andrede, forsaavidt disse ikke i og for sig ere

fejlagtige efter det Udfald, Sagen har faaet

i første Instants. Sætter han vel hele sin

i RelZmiddelinstantsen fremsatte Paastand igjen-

nem, men denne afviger fra hans oprindelige,

i første Instants fremsatte, vil han vel i Reg-

len hos Modparten faae sig tillagt de ved

Retsmidlets Brug foraarsagede Omkostninger,

men derimod ikke kunne opnaa Forandring i

den oprindelige Doms Bestemmelser om Pro«

cesomkostningerne i første Instants. Disse

Regler kunne imidlertid blive ubillige og der

bor desaarsag være Adgang for Retten t i l at

lempe dem. Det vi l være haardt, cm den

Part, som har den første Dom for sig, saa-

ledes at han maaske endog ved den har faaet

sig tilkjendt Processens Omkostninger, ubetin-

get, dersom Retsmidlets Brug fremkalder et

modsat endeligt Resultat, skal bære Sagens

Omkostninger helt igjennem ogsaa i første I n -

stants, og navnlig vil dette være ubilligt, hvor

det kun er en forskjellig Opfattelse af RetZ-

fporgsmaalet hos Domstolene, der foranlediger

det forandrede Resultat. Derfor giver § 133

en Adgang for Retten t i l at gribe lem-

pende ind, hvor Billighed taler derfor, og fr i -

tage vedkommende Part for at udrede enten

alle Omkostninger eller dog visse Dele af dem.

Det er ofte Tilfældet, at Hovedfagens

Behandling netop paa Grund ar den i An-

ledning af det anvendte Retsmiddel trufne

Afgjørelse skal fortsættes, f. Ex. naar ved Paa-

anke opnaaes Hjemvisning eller naar ny Fore-

tagelse af Sagen tilftaaes. Det vi l da kunne

være hensigtsmæssigt, at ikke blot Spørgs-

maalet om Omkostningerne ved Sagens tid-

ligere Behandling, men ogsaa ved selve Rets-

midlets Anvendelse udsættes t i l den endelige

Dom, hvor der da under Eet vil kunne finde

en Fastsættelse af Omkostnmgsspørgsmaalet

Sted, navnlig saaledes, at Erstatningen paa-

lægges i en rund Sum under behorig Iagt-

tagelse af samtlige de Hensyn, som skulde virke

ind ifølge §§ 126 og 131 .

I § 134 indeholdes en almindelig Grund-

sætning, som maa bestaa ved Siden af de

øvrige Regler om Procesomkostningerne, og

som maa finde Anvendelse uden Hensyn t i l

Sagens Udfald. Iøvrigt er Grundsætningen

selv naturlig og billig, hvorfor den ej videre

behøver at begrundes, ligesom den ogsaa er

anerkjendt i den gjældende Ret, Det følger

af sig selv, at § 134 kan fyldestgjøres der-

ved, at Retten i den endelige Dom kompen-

serer Parternes gjensidige Krav paa Erstat-

ning af Procesomkostningerne, og navnlig kan

dette ske derved, at den Par t , som isvrigt

vinder Sagen, maa taale et Afslag eller en

Nedsættelse ifølge § 134, fordi han har

foraarsaget Modparten unødvendige Uogif-

! ter. Ved Opgjsrelsen heraf gaar Retten

frem efter et frit Skjon og fastsætter det

! endelige Resultat i Form af en rund Sum,

i dog at selvfølgelig en kort Angivelse af de t i l

Grund lagte Synspunkter maa indflyde i

', Dommens Præmisser.

Hvad anaaar § 135, da indeholder denne,

en Afvigelse fra den hidtil gjældende Ret, der

! ikke kjender en faadan særskilt forelobig Afgjs-

! relse af Spørgsmaalet om den ene Parts

Ret t i l at faae visse Procesudgifter erstattede

^ af den anden. Men Reglen i § 135 er i

i og for sig naturlig, og efter Lovforslagets hele

System vil der være langt mere Anvendelse

for den end nu, idet spildte Moder cg

derved foraarsagede Udgifter efter det nye

System af faa mange Gmnde kunne op-

staa, f. Ex. naar en Part for silde frem-

kommer med et faktisk Anbringende eller et

Bevis, i hvilke Tilfælde Præklusion efter Lov-

forstaget ingenlunde altid finder Sted, men

kun en Forpligtelse t i l at bære Omkostninger,

!jfr. §§ 167, 185, 186 o. fl. I alle disse

Tilfælde har Spørgsmaalet om Forpligtelsen

t i l at erstatte disse Udgifter aabenbart alde-

les ikke Noget at gjøre med Sagens ende-

lige Udfald.

I §§ 136 og 137 indeholdes Regler om

den Forpligtelse t i l at erstatte Procesomkost-

ningerne, som efter Omstændighederne kan

, vaahvile enten Sagføreren eller andre Ret-



tergangsfuldmægtige eller Dommere. Det er
i og for sig klart, at Sagføreren maa være
pligtig at erstatte de Udgifter, som han ved
pligtstndig Opforse! har foraarsaget, en Regel,
som ogsaa haves i den gjældende Ret, Sæd-
vanligst vil dette SpørgZmaal opstaa mellem
Sagfsieren og hans Mandant, men i saa
Fald vedkommer det ikke Processen, og Mod-
parten maa i Reglen ansees for befojet t i l at
modsætte sig dets Indblanding i den. Men
det kan ogsaa hænde, at Modparten lider
Skade eller Ophold ved Sagførerens urigtige
Forhold, og i saa Fald er det billigt, at han
kan faae Erstatning hos Sagføreren, ligesaa-
vel som hos Parten selv, ved Dommen i Ho-
vedsagen, Kun følger det af sig selv, at den,
der nedlægger en snadan Paastand, maa drage
Omsorg for, at Sagføreren faar Adgang t i l
at udtale sig om den. Det vil altfaa sige,
nt Paastanden maa fremsættes betimeligt.
I Reglen behøves der ikke heller videre, thi
særlige Foranstaltninger for at underrette Sag-
føreren om dens Nedlæggelse ville være ufor-
nodne undtagen i det sjældne Tilfælde, at
en ny Sagfører er indtraadt i Sagen istedet-
for den, som man vil drage t i l Ansvar. De
i § 137 indeholdte Negler anvise Maaden,
hvorpaa Ansuar i simple og lette Former kan
gjøres gjældende mod Dommeren i Forbindelse
med Hovedsagens Paaanke t i l hojere Ret.
Det findes ikke nødvendigt at bevare den nu-
værende Rets Regel, hvorefter en underordnet
Dommer altid skal stævnes i Tilfælde af Sa-
gens Indbringelse for hojere Ret, selv om
man ikke vil gjøre Ansvar gjældende imod
ham; det er i Virkeligheden en besværende og
unyttig Formalitet, thi det forekommer aldrig,
at Dommeren moder blot for at opretholde sin
Embedshandling. Derimod følger det af sig
selv, at der maa gives Dommeren Lejlighed
t i l at forsvare sig, naar der nedlægges Paa-
stand over ham. Hvor Paaanke benyttes, maa
dette ske derved, at Dommeren faar Medde-
lelse om den over ham nedlagte Paastand,
samtidigt med at Ankestriftet forkyndes for
Modparten; hvor Besværing benyttes, er det
nok, at Paastanden optages i Besværings-
skriftet, da dette jo passerer Dommerens Hæn-

der, og han faar Lejlighed t i l at erklære sig
over det.

Ved § 138 indfores der en ny Regel i
vor Ret — som er almindelig i alle frem-
mede Proceslove — nemlig, at Sagvolderen
kan forlange, at Sagsøgeren, naar han er
Udlænding, skal stille Sikkerhed for de even-
tuelle Procesomkostninger. Det er en Besyn-
derlighed, at denne Regel ikke allerede gjælder,
thi i og for sig er det ikke mere end billigt,
at den, der ved vore Domstole vi l hænde
erigibel Dom over en Person, ej skal kunne
henvise denne t i l for de i samme Dom ham

^ selv paalagte Procesomkostninger at fsge t i l
fremmede Lande og muligen underkastes meget
Besvær for at faae dem inddrevne.

Kapitel X I .

Om Meddelelse af f r i Proces.

Dette Kapitel indeholder i det Væsentlige
kun de hidtil gjældende Regler om den i
Overskriften angivne Gjenstand, naar undtages

! den Forandring, at Meddelelsen af f r i Proces,
forsaavidt den i Overensstemmelse med Ud-
kastets almindelige Regel er betinget af

i Uformuenhed (bsnslioiurn paupsitatiz), fra
! Administrationen er henlagt t i l den dom-
! mende Myndighed. Om denne Forandring
har der isvrigt været delte Meninger i Kom-
missionen. Nogle af Kommissionens Med-

^ lemmer have været af den Formening, at lige-
! som det i og for sig maa ansees for princip-
^ rigtigst at overlade Administrationen Afgjørel-
! sen af det omhandlede Spørgsmaal, der egent-
^ lig ikke kan betragtes fom processuelt, men er
^ et Svorgsmaal om offentlig Understøttelse,
' saaledes vilde det ogsaa af praktiske Hensyn
være misligt at gaa bort fra den hidtil be-

^ staaende Ordning. Navnlig befrygtes den
Provelse af Sagen, der efter Udkastet ( § 1 3 9
Nr. 2) ligesom efter den gjældende Ret skal
gaa forud for Meddelelse af f r i Proces, at
kunne medføre Fare for Rettens Upartiskheh

! eller i al Fald for Tilliden t i l denne.
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De Medlemmer af Kommissionen, der!

slutte sig t i l den i Udkastet foreslaaede Ordning,

ere derimod af den Anskuelse, at Henlæggelsen

af den heromhandlede Afgjørelse t i l Domstolene

principielt er begrundet allerede ved den Be-

tragtning, at Meddelelse af fr i Proces t i l

den Uformuende, om den end hidtil hos os i

Formen er fremtraadt som en Naadessag, dog i

Virkeligheden maa indrsmmes at være et Ret-

fcerdighedskrav. Efter disse Medlemmers For-

mening vil der derhos under den nye Ord-

ning overhovedet ikke kunne paavises nogen

anden Myndighed, i hvis Haand Nfgjørelsen

naturligt kan lægges. Thi vil man ikke skabe

en scerlig for dette Djemed indrettet Myndig-

hed — en Fremgangsmaade, som neppe vil

findes begrundet, hvor der er Tale om en i

sig selv saa underordnet Virksomhed *) —, er

man under Forudsætning af, at Spørgsmaalet

skal unddrages den dømmende Myndighed,

nødvendig henvist t i l i al Fald for Underrets-

sagernes Vedkommende at henlægge Afgjørel'en

t i l Amtmændene. Men da disse Embeds«

mænds tidligere Forbindelse med Retsplejen

under det nye System iøvrigt paa alle Punk-

ter ophæves, er det vistnok lidet naturligt at for-

beholde dem Afgjørelsen a? oette ene Spørgsmaal.

Det kan endelig ikke antages, at det omhandlede

Spørgsmaals Henlæggelse t i l den dsmmende!

Myndighed vil medføre nogen praktisk Ulempe!

af virkelig Betydning. For det Første har Erfa«!

ringen i de tyste Stater, hvor Afajørelsen er hen-

lagt ti l Domstolene, ikke, saavidt vides, givet An-

ledning t i l at befrygte denne Ulempe. Men i et°

hvert Tilfælde kommer Faren for, at Rettens

frie og upartiske Sti l l ing ti l selve Retssagen

skulde forrykkes t i l at ligge meget fjernt, naar

den judicielle Nfgjørelse af Spørgsmaalet om

fri Proces ordnes paa den i Udkastet foreslaaede

Maade, hvorefter det, forsaavidt Underrets« og

En saadan Ordning beswar dug i Frankrig ifølge
Lov 22de Januar 1851, der henlcegger Afgjs-
retsen t i l en ved huer Kollegialret indrettet Myn« !
dighed (dureau ^aZziztance) beftaaende af for- j
henværendeVuiighediPeisMer, Advokater elleiNo- !
tarer samt forskjellige administrative Embeds- !
mand. Hvad angaar Tyskland, lceggei Civ i l - !
procesloven af 1876 Afgjørelsen i Domstolenes!
Haand, en Ordning, der isvrigt ogsaa h idt i l !
har været den gjaldende i flere af de vigtigste
tyske Stater.

Landsretsfager angaar, afgjøres af Formanden

for vedkommende Landsret med Forbehold af

Partens Adgang t i l at føre Besværing for

højere Ret og forsaavidi Hojesteretssager an-

gaar, af Højesterets Formand (§ 141), Det

maa derhos erindres, at der i al Fald er ydet

fornøden Garanti imod hin Fare ved de nye

Inhabilitetsbestemmelser i Udkastet, der ikke som

den gjældende Ret indskrænke sig t i l at opstille

et vist begrænset Antal Inhabilitetsgrunde, men

give Parterne Adgang til ved deres Indsigelse

at fjerne en Dommer i ethvert Tilfælde, hvor

der foreligger Omstændigheder, som ere egnede

ti l at vække Tvivl om hans fuldstændige Upar-

tiskhed, jfr. § 3''. Iøvrigt tsr det viftnok

antages, at der sjælden vil vise sig Trang t i l

at gjøre Brug af disse Bestemmelser; men

selv om denne Forudsætning ikke maatte holde

Stik, kan der ikke af Udkastets Ordning flyde

væsentlige Ulemper, idet det ikke vil være for-

bundet med nogen praktisk Vanskelighed at holde

den eller de Dommere, hvem Spørgsmaalet

om fri Proces har foreligget t i l Afzjørelfe,

udenfor Paakjendelsen af >elve Retstrætten.

Med Hensyn t i l de enkelte Bestemmelser

i Kapitlet bemærkes endnu Følgende:

§ 139, der omhandler de almindelige

Betingelser for Meddelelse af fr i Proces,

stemmer i alt Væsentligt med den gæl-

dende Ret (Frd. 23de Marts 1827 § 2).

Dog ere de ældre Bestemmelser om sær-

lig Adgang for Fæstebønder t i l fri Proces l

visse Fæstesager udeladte, idet der efter de for-

andrede Forhold ikke kan antages at være

Trang t i l faadanne Undtagelsesbestemmelser.

Fæstebønder ville altsaa efter Forstaget kun

have Adgang ti l fr i Proces, naar de i § 139

1ste Stykke angivne almindelige Betingelser

foreligge.

Om de Fordele, Parten opnaar ved fri

Proces, gives der i § 140 Bestemmelser, der

ligeledes i det Væsentlige slutte sig t i l den be»

staaende Ret. Som en ny Bestemmelse frem«

hceues dog, at Rejseudgifter, Diæter og anden

Betaling t i l Vidner, Syns« og Skjønsmænd

ifølge § 140 Nr. 2 skulle afholdes af det Of-

fentlige. Denne Afvigelse fra den gjældende

Ret er en naturlig Følge af de nye Regler,

Forstaget indeholder om Godtgjørelse og Beta-
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ling t i l de omhandlede Personer. Efter Be-

stemmelsen i Nr. 2 overtager det Offentlige

endvidere Udgifter- ti l Brevporto og Avisbe-

fjendtgjørelser, en Begunstigelse, der hidtil ikke

har været indbefattet i den fædvanlige Bevilling

til fr i Proces, men efter Omstændighederne

ertraordinært kunde tilstaaes af Justitsministeriet.

Hvad angaar Partens Adgang ti l uden Udgift

for ham at faae en Sagfører beskikket t i l

Sagens Udførelse, er saadan Understottelse ved

Bestemmelsen i Nr. 3 gjort afhængig af, at

Sagførerhjælp ikke skjønnes at være unødven-

dig. Herved har man navnlig havt Undeirets-

proceduren for Dje, idet det paa Grund af dennes

Simpclhed ikke sjælden vil være muligt for!

Parlen at undvære Sagførerhjælp (ligesom

nu i private Politisager og mindre Gjælds-

sager).

§ 140 2det Stykke hævder den ogsaa i den

bestaaende Ret gjældende Grundsætning, at fr i

Proces er uden Indflydelse paa Parternes gjen-

sidige Sti l l ing i Sagen. Den Part, hvem der

er meddelt fr i Proces, maa altsaa tilsvare Mod-

parten Procesfens Omkostninger, forsaavidt de

almindelige Regler for disses Erstatning fore

hertil, — en Mulighed, som vel laa fjernt

efter de hidtil i Praris fulgte Grundsætninger

for Procesomkostningers Idommelsc, men let kan

indtræde efter de i det foregaaeudc Kapitel

girne nye Bestemmelser, hvorefter Sagens Tab

paadrager Procesomkostningerne uden Hensyn

til dens Tvivlsomhed. Paa den anden Side

er den Omstændighed, at der er meddelt en

Part fri Proces, uden Indflydelse paa Mod-

partens Forpligtelse t i l at erstatte Processens

Omkostninger i samme Omfang, som om fr i

Proces ikke var meddelt.

Hvad angaar Bestemmelserne i h 141,

kan der med Hensyn t i l de Grunde, som have

fort t i l at henlægge den af Uformuenhed

betingede Meddelelse af fri Proces fra Ad-

ministrationen t i l den dsmmende Myndig-

hed, henvises t i l de indledende Bemærkninger

til dette Kapitel. Af disse fremgaar tillige

Hovedgrunden t i l , at man ikke for Underrets-

sagers Vedkommende har henlagt Afgjørelsen t i l

Underdommeren, og fremdeles ti l, at oen saavel

i disse Sager som i Landsretssager ikke er

henlagt ti l den samlede Landsret, men overladt

Retsformanden alene. Som et mindre væ-

sentligt Fortrin ved den i fidftncevnte Henseende

forestaaede Ordning kan endnu fremhæves den

storre Hurtighed i Afgjørelsen, som vil kunne

opnaaes derved, at Beslutning tages af Retsfor-

manden alene. Om Anvendelse af Retsmidler

imod den trufne Afgjørelse gives Bestemmelserne

i § 144. Gaar Afgjørelsen ud paa at tilstaa fri

Proces, er der selvfølgelig ikke Grund t i l at

tilstede noget Retsmiddel imod den; thi Mod-

parten har ingen Interesse i en saadan Beslut-

nings Omstsdelse. Afstaaes derimod Andragendet

om fri Proces, kan Nfgjørelsen, forsaavidt den

er truffen af en Landsrets Formand, indbringes

for Hojesteret. At den Form, hvorunder dette

skal ske, er Besværing, følger naturligt af det

heromhandlede Spørgsmaals Beskaffenhed.

§ 142 indeholder nogle nye Bestemmelser,

i Henhold t i l hvilke en allerede given Tilstaaelfe

af fri Proces under visse Betingelser bortfalder

eller kan tages tilbage. Efter den bestaaende

Ret gjælder en Tilstaaclse af fr i Proces ikke

blot for den, hvem den er givet t i l , men ogsaa

for hans Arvinger. En saadan Regel stemmer

imidlertid ikke med Forholdets Natur; thi naar

Vedkommende er dod, bliver det hans Arvingers

okonomifke Forhold, hvorpaa det maa komme an

ved Afgjørelsen af Spørgsmaalet om fr i Proces,

og disse kunne naturligvis være meget forskel-

lige fra Partens egne. Efter § 142 skal

derfor ved Partens Dsd den givne Tilstaaelse

af fr i Proces bortfalde. Ligesaa naturlig er

Paragrafens anden Bestemmelse, hvorefter den

Parten tilstaaede fr i Proces kan tages tilbage,

naar de Forudsætninger, under hvilke den er

meddelt, vise sig ikke at være tilstede eller at

være bortfaldnc. Herved tænkes dels paa, at

vedkommende Parts Formueomstændigheder

under Sagens Drift kunne undergaa en saadan

Forandring, at Grunden ti l fr i Proces bortfalder,

dels paa det Tilfælde, at Parten ifølge senere

fremkomne Oplysninger kan skjønnes ikke at

have havt rimelig Grund ti l at procedere, en

Mulighed, som ikke ligger fjernt, hvor der er

Spørgsmaal om fri Proces i fsrste Instants

og hvor Afgjørelsen som Folge heraf er truffen

i Henhold til Partens ensidige Fremstilling af

Sagens Sammenhæng.

I § 143 gives nogle yderligere Bestem-
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melser om Udstrækningen af den ved fri Proces

hjemlede Ret. At denne ikke kan omfatte

Appelinstantsen, følger tildels allerede af den

formelle Grund, at Afgjørelsen i de forskjellige

Instantser kan tilkomme førstjellige Myndigheder,

hvortil endnu kommer, at det Spørgsmaal, om

der er Grund ti l at meddele fr i Proces, ikke

behøver at stille sig ens i begge Instantser.

Paa den anden Side udstrækker § 143 Virk-

ningen af fri Proces tl l hele Eagen i paa-

gjceldende Instants, derunder t i l den for at

opnaa ny Foretagelse af Sagen for samme

Ret foreskrevne Procedure, samt t i l Er,ekutionen.

De saaledes givne Bestemmelser stemme isvrigt

i alt Væsentligt med den gjældeude Ret saavel«

som med, hvad der plejer at gjælde andetsteds.

Bestemmelsen i § 145 gaar ud paa at

opretholde den Myndighed, Justitsministeriet

hidtil har havt t i l uden Hensyn t i l Uformuen«

hedsbetingelsen at tilstaa f r i Proces (dsuLticium

processus ^ratuiti) saavel i offentlige Myn-

digheders, Stiftelsers og Embedsmænds Sager

fom i andre Tilfælde, hvor det Offentliges

Interesse gjsr det onskeligt, at en judiciel Af-

gjørelse af et Spørgsmaal tilvejebringes. Det

vilde vistnok blive folt fom et meget væsent-

ligt Savn i Forvaltningen, om der ikke var

Adgang t i l at faae saadaime Spørgsmaal af-

gjorte ved Domstolene uden Bekostning for

Vedkommende, og da det Hensyn, som har

fert Udkastet t i l iøvrigt at lægge Meddelelfe

af f r i Proces i Domstolmes Haand, nemlig at

den Uformuende i faa Henseende har et Ret«

færdighedskrav, ikke gjør sig gjældende i den

heromhandlede Kreds af Tilfælde, har man

fundet det rettest for dennes Vedkommende i

det Hele at fastholde den bestaaende Ordning,

dog saaledes, at det er overdraget t i l vedkom«

mende Retsformand at træffe de Foranstalt-

ninger, som Iværksættelsen af Ministeriets

Resolution maatte udkræve.

Kapitel X I I .

Om Retteigangzbsder.

Medens der paa et andet Sted er givet

Bestemmelser om Rettens Myndighed ti l at

haandhæve Rettergangspolitiet og t i l i dette

! Djemed at anvende de fornødne Straffe imod

i enhver i Retten modende Person (se § 81),

omhandler nærværende Kapitel de Straffe, som

j for andre Rettergangen vedkommende Misbrug

kunne paalægges Sagens Parter eller disses

Fuldmægtige. Dog haves her ligesom i § 81

kun den Straffemyndighed for D i / , der ndsves

akcessorist under Hovedsagen uden særlig Ttraffe«

sag og uden anden Undersøgelse end den,

selve Hovedsagens Gang frembyder. Denne

Straffemyndighed er i Overensstemmelse med

de nyere Loves Grundsætninger efter Forstaget

ikke udstrakt videre end t i l Ikjendelse af Bøder, men medfører paa den anden Eide Iige»

saa lidt som den i § 81, omhandlede nogen

Indskrænkning i Adgangen t i l undcr en særlig

Straffesag at drage den Skyldige t i l Ansvar

ester Straffelovens almindelige Bestemmelser,

hvor disse isvrigt ere anvendelige, se § 148.

I Modsætning t i l den gjældendc Ret, fom

indeholdet en Mængde specielle Bestemmelser

om processuelle Straffe, har man i Forslaget

indskrænket sig t i l nogle faa almindelig holdte

Regler. Fsrst fremhæves i Overensstemmelse

med dm gjældeude Ret de førstjellige Forhold,

som for Tiden begrunde Anvendelfe af Mulkten

for unodig Trætte, hvorved dog bemærkes, at

opdigtede Udsættelsesgrunde, der efter den be-

! staaende Lovgivning ansees med kvalificeret Straf,

i Forslaget ere inddragne under den almindelige

Regel (§z 146—147). Man har derhos ikke

fundet Grund ti l i Lighed med den gjældende

Ret at give særlige Straffebestemmelser for de

foistjellige Rctter, men der er for alle baade

over- og underordnede Retter fastsat den samme

Strafferamme, h"is Maiimum (400 Kr.)

svarer t i l det, der for Tiden gjælder ved Hsje«

steiet, medens Minimum (40 Kr.) er noget

stsrre end det hidtil for de underordnede Ret«

ter foreskrevne.

Efter den gjældende Ret kan Mulkten for

unodig Trætte i Almindelighed kun paalægges

Parten felv. Denne Frcmgangsmaade er imid-

lertid noget vilkaarlig, saameget mere som det

i nogle af de heromhandlede Forhold endogsaa

ligger nærmest at søge Skylden hos vedkom-

mende Reltergangsfuldmægtig. I § 149 ep-

stilles derfor den Regel, at Straf i Henhold
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t i l §§ 146 og 147 kan paalægges ikke blot

Parten men ogsaa hans Rettergangsfuldmægtig

eller efter Omstændighederne begge, forsaavidt

det maa antages, at de cre skyldige eller med-

skyldige i det stedfundne ulovlige Forhold. At

der i saadanne Tilfælde, hvor Flere ere med-

skyldige i det Forhold, der paadrager Boden,

bliver at anvende Straf imod hver især af

dem, følger af den almindelige Grundsætning

i Straffelovens § 30 .

I §§150—51 gives der særegne Straffe-

bestemmelser for S a g f ø r e r e , t i l hvis Forhold

i Rettergang der med Foje kan stilles stene For-

dringer, end der gjøres gjældende overfor Undre.

I Overensstemmelse hermed fastsætter § 150

kvalificeret Bodestraf for Sagførere, der ved

opdigtede Udscettelsesgrunde eller andre Udflugter

forhale Retssager, hvorhos der i Lighed med

Frd. 16de Januar 1828 § 14 er givet en

almindelig Straffebestemmelse om andet ulov-

ligt Ophold af Sager, hvori Sagførere maatte

gjøre sig skyldige. Hvad angaar de i § 151

ommeldte Forhold, indeholder den bestaaende

Lovgivning kun en særlig Straffebestemmelse,

forsaavidt saadant Forhold er udvist i en bene«

ficeret Sag, ligesom det vistnok er almindelig

antaget, at Sagførere udenfor det nævnte T i l -

fælde overhovedet ikke kunne straffes for Efter-

ladenhed i at fremme Retssager, medmindre

dm er forsætlig. Det ber imidlertid hævdes,

at et faadant Forhold ikke blot er en Forseelse

imod Mandanten, men tillige et Brud paa

Sagførerens Pligter overfor det Offentlige.

Dette Synspunkt laa ganske vist fjernere un-

der den skriftlige Procedure, hvor Retsplejens

Interesse i, at Sagerne fremmes med tilbor-

lig Hurtighed, ikke synderlig gjør sig gjæl-

dende. Under den nye Ordning vil derimod

Forhaling af Sagerne i en væsentlig Grad

kunne virke hæmmende paa Retsplejen.

Det er en Telvfølge, at de ovenfor om-

handlede Straffebestemmelser ikke udtomme det

Strafansvar, Sagførere kunne paadrage sig

ved Forseelser i Rettergang, men kun indeholde

et Supplement t i l Reglerne i Straffeloven,

hvis Kapitel 13 om Forbrydelser i Embeds-

forhold efter Udkastets Forudsætning — der

iøvrigt maa ansees for stemmende med hvad

der efter rigtig Fortolkning ligger i den gjæl-

dende Ret — ogsaa er anvendeligt paa Sag-
forere, se Udkast t i l Lov om Domsmagtens
Ordning m, m. § 132. Naar en Sagfører
skal drages t i l Ansvar efter Straffelovens Ka-
pitel 13, maa dette imidlertid ordentligvis ske
under en særskilt Straffesag, som efter offent-
lig Foranstaltning anlægges imod ham, ganske
i Overensstemmelse med de almindelige Reg-
ler om Paalale af Gmbedsforseelser. Herfra
bor vistnok ingen Undtagelse gjøres, naar
Straffen overstiger Bøder. ifølge den be-
staaende Lovgivning kan vel Straf af Forta-
belse af Retten t i l at udove Sagførervirksom-
hed idommes en Sagfører akcessorifk under
Hovedsagen; men en saadan Fremgangsmaade
strider ganske imod de Grundsætninger, der
iøvrigt følges i Strafferetsplejen. Forsaavidt
derimod den af Sagføreren forskyldte Straf
ikke overstiger Bøder og ingen særlig Bevis-
forelse udførdres for at oplyse det strafbare
Forhold, er det formentligt naturligt at aabne
Adgang t i l Straffens Idommelse under selve
den Sag, hvori Forseelsen er begaaet. Dette
fastsættes i § 152.

H 153 stemmer ganske med den gjæl-
dende Ret.

Kapitel X I I I .

Om den tvungne Forligspieve.

Med Hensyn t i l dette Kapitels Indhold

skal den Bemærkning forndskikkes, at Kommis-

sionen ikke har anset en gennemgribende Re-

form af Forligslovgivningen for indbefattet i

den Opgave, som er stillet den. En saadan

Reform staar ikke i nogen nødvendig Forbindelse

med den paatænkte Omordning af Rettergangs-

maaden, og det synes derfor naturligst, at den

i al Fald forbeholdes en særlig Lov og uafhængig

af Procesreformens Gang bringes frem t i l den

Tid, der i og for sig maatte ansees for hen-

sigtsmæssigst ti l dens Gjennemførelse. I nær«

værende .Kapitel har man derfor indskrænket

sig t i l de faa Bestemmelser, som udkræves for

at knytte den nye Rettergangsmaade t i l det

bestaaende Forligsinstitut og for at afhjælpe

10
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nogle Mangler ved dette, der i en særlig
Grad vilde foles i det nye Processystem.

§ 154 fastsætter, i hvilke Sager Forligs-
prove skal finde Sted. Medens Hovedreglen
gives ganske i Overensstemmelse med den gjæl-
dmde Ret, ere de i Paragrafen opstillede Und-
tagelser tildels nye Bestemmelser. Efter den
bestaaende Lovgivning skal saaledes i Modsæt-
ning t i l den under Litr. b givne Regel For-
ligsmægling efter Kontraklage forsøges med
Hensyn t i l Modfordringer, naar det ikke med
fuldkommen Bestemthed kan skjønnes, at Mod-
fordringen allerede ifølge Hovedklagens I n d -
hold har været undergiven Forligsmægling,
hvilket kun sjælden vi l være Tilfældet. Da
Forhandlingerne under den i Hovedsagen fore-
tagne Mægling imidlertid ordentligvis ville have
udstrakt sig ogsaa t i l denne Side af Parternes
Mellemværende, bliver særlig Fcrligsprove med
Hensyn t i l Modfordringen i Almindelighed en
unyttig Foranstaltning, og efter Udkastet ligger
det faa meget nærmere at opgive denne For-
malitet, som Modfordringer ifølge z 101 ikke
skulle gjøres gjældende under Søgsmaalsform,
men behandles aldeles fom en Bestanddel af
Indstævntes Forsvar. Den i Litr. e omhand-
lede Undtagelse er kun ny, forsaavidt den for-
uden Verelfager omfatter de øvrige Tilfælde, i
hvilke hurtig Retsforfølgning i Overensstem-
melse med sjette Afsnit Kapitel I I finder Sted,
en Udvidelse, der er grundet i lignende Hen-
syn som den nugjældende Undtagelse af Verel-
sager fra Forligsmægling. Det er iøvrigt en
Selvfølge, at det kun er den t v u n g n e Forligs-
pryve, der bortfalder i disse Tilfalde. Her-
med er altsaa ikke udelukket, at Parterne, naar
de ere enige, kunne mode frivilligt for For-
ligskommisfionen og derved forskaffe Gjælden
Gxigibilitet ad Overenskomstens Vej. Sam-
tidig med at Udkastet saaledes har opstillet
nye Undtagelser fra Hovedreglen om Forligs-
mæglings Nødvendighed, har det paa den
anden Side udeladt ftere af de nugjældende.
For det Forste ere Sager, der af Embeds-
mænd anlægges i Anledning af ærerorige
Beskyldninger, ikke medtagne, fordi de ifølge
Udkastets Forudsætning for Fremtiden ville
falde ind under Straffeprocessen, se Straffe-
procesudkastets § I . Fremdeles har man ikke

! fundet Grund t i l blandt Undtagelserne at op-
! tage civile Sager, der anlægges af eller imod
^ Ministerierne eller Dvrighederne, en Undtagelse,
der vistnok heller ikke efter rigtig Lovfortolk-
ning havde Hjemmel i Frd. 10de Ju l i
1795, men længe har staaet fast i vor Rets-
praris. Efter Forholdets Natur er der »åben-
bart ikke nogen Grund t i l , at civile Sager,
hvori det Offentlige er Part, skulle gaa For-
ligskommissionen forbi; thi det kan paa ingen
Maade siges, at Forlig ikke kan indgaaes i
saadanne Tilfælde, og at Forligsmæglingen
som Fslge heraf vil være en unyttig Forma-
litet. Selv bortset fra, at det neppe er r ig-
tigt, at vedkommende Avtoriteter under ingen
Omstændigheder kunne være berettigede t i l at
skaa noget af paa Statskassens Fordringer,
vil det jo meget godt kunne tænkes, at et For-
lig kan opnaaes, hvorved den Private paa-
tager sig Alt, hvad der fordres af ham. Og
naar han er villig hertil, synes det dog hojst
urimeligt, at han, fordi Staten er hans Kre-
ditor, skal nodes t i l at udholde en Proces,
som kunde være undgaaet, og underkaste sig
de heraf flydende Udgifter.

Hvad angaar de forligsmæglerne Myndig-
heder, lader Udkastet det i Landsretssager have
sit Forblivende ved den gjældende Rets al-
mindelige Regel, hvorefter Mæglingen fore-
tages af Foiligskommissionerne, se § 156.
For Underretssagers Vedkommende bestemmer
derimod § 155 , at Mæglingen foregaar ved
Retten paa den Maade, som hidtil har ræret
gjældende med Hensyn t i l private Politisager.
Dette stemmer med den Sti l l ing, der iøvrigt
er anvist Dommeren i disse Sager, og med
det Hensyn t i l Simpelhed og Hurtighed, der
i det Hele har været bestemmende ved Under-
retsprocedurens Indretning. Den nævnte Be-
stemmelse er i Virkeligheden heller ikke nogen
meget indgribende Forandring af den gjældende
Ret, idet de Sager, Udkastet henlægger t i l
Underretten, netop for en stor Del svare t i l
de Tilfælde, i hvilke der ogsaa efter den be-
staaende Lovgivning mægles Forlig af Dom-
meren. Endnu bemærke', at det er forudsat i
Tyendesager paa Landet at skulle have sit
Forblivende ved den hidtil bestaaende Ordning,
saaledes at der for disfe Sagers Vedkommende



ikte mæglcs Forlig ved Retten, men foretages

den i Lov 10de M a i 1854 § 65 ff an«

ordnede Forligsmægling for den særlige Mæg-

ler i Tyendesager, jfr. § 345.

Naar nndtages visse særegne Procesarter,

er det ester den gjældende Ret det Alminde-

lige, at Retten først efter Sagens Optagelse

ti l endelig Dom undersyger, om Forligslovgiv-

ningen er behorig iagttagen. Kun forsaavidt

en særskilt Procedure og Paakjendelse af For-

maliteten er forlangt af Parterne, afviges der

fra denne Fremgangsmaade, Hermed er imid-

lertid forbunden den Mislighed, at en hel

Proces kan spildes derved, at Sagen ender

med Afvisning paa Grund af Mangler ved

Forligsmæglingen, en Ulempe, der i det nye

paa Umiddelbarhedsprincipet byggede System

vilde være endnu langt foleligere end i den

skriftlige Procedure I § 157 bestemmes det

derfor, at Retten, selv om der ikke fremsættes

Formalitetsindsigelser, ved Begyndelsen af den

mundtlige Forhandling og forinden Realitets-

proceduren af egen Dr i f t har at underssge,

om behorig Forligsmægling har fundet Sted.

Ved den Afgjørelfe, som træffes paa det nævnte

Trin af Sagen, maa det da ubetinget have

sit Forblivende. Vel kan der forekomme T i l -

fælde, hvor det først gjennem RealitvtZvroce-

duren bliver klart, at en Sag, der umiddelbart

er indbragt fol Retten, skulde have været

Gjenstand for Forligsprove. Men naar hen-

fees t i l de faa og simple Undtagelser fra For-

ligsmægling, Udkastet tilsteder, og t i l det Kjend-

skab t i l Sagen, der efter det nye System alle-

rede gjennem Sagsfremstillingerne tilføres Ret-

ten, vil dette vistnok blive en Sjældenhed, og

den Mulighed, at en enkelt Gang en Sag

kan slippe igjennem uden at være blevet un-

derkastet den befalede Forligsprove, er aaben-

bart af ringe Betydning overfor de Ulem-

per, Fastholdelsen af den hidtil fulgte Frem-

gangsmaade vilde medføre.

I nær Forbindelse med den ovenfor om-

handlede Regel staar den i Paragrafens Slut-

ning givne Bestemmelse, som gaar ud paa, at

naar overhovedet Forlig har været forsogt i

Anledning af Sagen, er Forligsklagens Ind -

hold ikke t i l Hinder for en senere Udvidelse

eller Forandring af Søgsmaalsgrunde eller

Paastande. I den herskende Retspraris vaages

der med megen Strenghed over Efterlevelsen

af den Grundsætning, at Intet af en Sags

Realitet kan paakjendcs ved Retten, som ikke

først har været Gjenstand for Forligsmægling.

! Det hænder derfor ikke sjælden, at en Sag,

der i Virkeligheden har været Gjenstand for

behørig Forligsmægling, desuagtet afvises, fordi

det paa Grund af nogen Utydelighed i For-

ligsklagen eller en ringe Uoverensstemmelse

mellem denne og den i Retten nedlagte Paa-

stand ikke med fuldstændig Sikkerhed kan sees,

at den stedfundne Forligsprsve har omfattet

den foreliggende Sag i sin Helhed. En saa-

dan Formalisme giver rig Anledning t i l en

vidtløftig og spidsfindig Procedure, som ikke

yder nogetsomhelst Bidrag t i l den materielle

Rets Fremme, og som det særlig i den mundt-

lige Rettergang er meget onskeligt at holde

borte. Dette opnaaes ved den omhandlede

Bestemmelse i § 157, uden at den Frihed,

Udkastet i faa Henseende giver, kan antages

at ville medføre »noget virkeligt Tab for For-

ligsmæglingens Kraft og Betydning. En t i l -

svarende Regel blev iøvrigt for Tyendesagers

Vedkommende allerede given ved Lov 19de

Ma i 1854 § 74.

Hvad angaar de Folger, Mangel â  beho-

rig Forligsmægling drager efter sig, henholder

Udkastet sig i det Væsentlige t i l den gjældende

Ret. Dog er der ved Z 157 tillagt Retten

Myndighed t i l i Stedet for Sagens Afvis-

ning at beslutte dens Udsættelse, for at beho-

rig Forligsmægling kan finde Sted. Man er

herved gaaet ud fra, at der med Hensyn t i l

Beskaffenheden af den begaaeoe Fejl efter Om-

stændighederne vil kunne være Grund til at

forskaane en Part for den Ulejlighed og Tids-

spilde, der kan flyde af Sagens Afvisning,

selv hvor denne — sow det efter Udkastets

Regel for Fremtiden vil blive Tilfældet —

sker inden Realitetsproceduren.
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Andet Afsnit.

O m Procesmaaden ved Landsret terne.

Her maa først henvises t i l de alminde-

lige Bemærkninger S . 4 ff, hvor de ledende

Grundsætninger eie udviklede. Hvad der her

bliver Spørgsmaal om, er Begrundelsen af de

enkelte Bestemmelser, efterhaanden som de

træde frem. I denne Henseende bemærkes,

at man med Forsæt har valgt den kronologiske

Ordning af Stoffet, fordi man har ment, at

Lovens Fremstilling bliver tydeligst og lettest

at fatte, naar den skildrede Processens Gang,

saaledes som denne i Reglen er, fra Begyn-

delsen t i l Enden. Deraf følger med Nodven-

dighed, at det, som fra et systematisk Syns-

punkt horer sammen, jævnligen kan blive at

adskille i Fremstillingen, og at Motiveringen

af de enkelte Bestemmelser jævnlig kan komme

ti l at indeholde Gentagelser.

Kapitel I .

Om de Skrifter, som uexles mellem Parterne, og

om de Skrifter, som flnllc forelægges Retten for-

inden den mundtlige Forhandlings Begyndelse.

Forholdet mellem Kap. I . og Kap. I I .

er ikke det, at Kap. I. indeholder, hvad der i

systematisk Forstand kan kaldes den forbere-

dende Skriftvcrling, og Kap. I I . alene

den mundtlige Forhandling uden at be-

fatte sig med den skriftlige Forberedelse af

samme. En saadan Ordning af Stoffet

er umulig, naar Fremstillingen skal være kro-

nologisk. Thi al Skriftforberedelse ophører

ikke fra det Djeblik, da den mundtlige For-

handling begynder. Det er tveriimod uund«

gaaeligt, at der ogsaa, efterhaanden 'om den

mundtlige Forhandling strider frem, kan blive

Spørgsmaal om skriftlig Forberedelse, f. Ex.

naar det kommer t i l Bevisførelse (§§ 180 og

182) eller naar der bliver Spørgsmaal om

efterfølgende Fremsættelse af nye Anbrin-

gender eller Paastande (§§ 168, 169).

Forholdet mellem de nævnte 2 Kapitler

er altfaa dette, at Kap, I. omhandler de

Skrifter, som fremkomme, forinden den mundt-

lige Forhandling begynder, saavel de i egent-

lig Forstand blot forberedende Skrifter som

de ti l Grundlag for den mundtlige Forhand-

ling tjenende Skrifter, og Kap, I I . omhandler

Proceduren, efterat den mundtlige Forhand-

ling er begvndt, baade forfaavidt angaar

Maaden, hvorpaa og Ordenen, hvori de

mundtlige Fremstillinger foregaa, og forsaa-

vidt angaar de skriftlige Meddelelser, som

skulle gaa forud for den mundtlige Forhand-

ling.

Som det allerede fremgaar af de alminde-

lige Bemærkninger S . 4 ff. maa der med

Hensyn t i l de i Kap. I. omhandlede Skrifter

skjelnes mellem dem, der blot skulle tjene t i l

at underrette Modparten om det, der agtes anfort,

men som ikke iøvrigt vedkomme Retten, og dem,

som ere beregnede paa at tjene t i l egentlig

bindende Grundlag for den mundtlige For-

handling og forsaavidt ere beregnede paa at

foreligge ikke blot for Parterne, men ogsaa

for Retten.

I §§ 159, 162, 163 omtales de

Skrifter, som blot have t i l Djemed at under-

rette Modparten om, hvad dcr agtes fremfort,

men som iøvrigt ikke have nogen anden Be«

tydning for Processen, De ere altsaa nærmest

bestemte t i l at belære begge Parter saaledes

om hinandens Opfattelse af Sagen, at det

bliver enhver især af Parterne muligt at for-

mulere bestemte Sagsfremstillinger, der da

tjene t i l bindende Grundlag for den mundt-

lige Forhandling. Om disse Sagsfremstil-

linger handles der i §§ 165 og 166. Der»

efter handles der i § 16? om Sagsfremstil-

lingernes Forhold ti l den blot forberedende

Skrifiverling mellem Parterne, og i tz§ 168

og 169 om Forholdet mellem Sagsfremstil-

lingerne og de mundtlige Foihandlinger i

Sagen. En Folge af disse Paragrafer er, at

Sagsfremstillingerne ikke kunne undværes,

men Undladelse af at fremkomme med dem

er at sætte lig med Udeblivelse, jfr. § 170,

medens derimod den rent forberedende Skrift-

vexling, forsaavidt Parterne ere enige herom,

kan helt bortfalde, naai kun Sagsfremstillin-

gerne desuagtet fremskaffes, jfr. § 172.

Naar vi nu forelsbig holde os ti l de
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Skrifter, der blot have ti l Hensigt at give Modpar«

ten Underretning, men ikke skulle tjene t i l Grund-

lag for den mundtlige Forhandling, mode vi

først det Skrift, hvormed Sagføgeren begynder

Processen, nemlig Klageskriftet. Det tjener

ikke blot t i l simpelthen at underrette Mod-

parten om den Fordring, der stilles t i l ham,

men det tjener tillige som Stævning eller med

andre Ord som bindende Opfordring t i l Mod-

parten om at mode for Retten. Forsaavidt

indeholde de Klageskriftet vedrorende Paragrafer

tillige Stævningsreglerne (jfr. §§ 160 og 161).

Med Hensyn t i l Maaden, hvorpå a Sa-

gen indbringes for Retten, ere flere Systemer

mulige, imellem hvilke der maa vælges væsent-

lig efter Henfigtsmæssighedsgrunde. Oprin-

delig havde det været Proceskommissionens

Tanke at vælge et System, hvorefter der strax!

i Klageskriftet ftcevnedes t i l den mundtlige

Forhandling, saaledes at Sagen i Henhold her-

t i l i sin Tid kom t i ! Forhandling uden videre

ordnende Mellemkomst af Retten. Der maatte

da i Klagestriftet gives et i Loven bestemt ^

Varsel, som maatte være saa langt, at Eag-

sogtes Tilfvarsskrift saavelsom Sagsøgerens

Replik og eventuelt Sagsøgtes Replik samt

endvidere Sagsfremstilling fra begge Sider

kunde afgives t i l visse ved Loven bestemte Ti»

der inden Varselets Udlob; Klageskriftet maatte

altsaa, for ved et Exempel at anskueliggjøre

dette System, lyde paa, at Sagsøgte skulde!

mode t i l mundtlig Forhandling 4 Uger efter

dets Forkyndelse; 2 Uger efter Klageskriftets

Forkyndelse og altsaa ogsaa 2 Uger førend

Tægtedagen maatte da Sagsøgte meddele Eag»

søgeren sit Tilsvarsskrift; 1 Uge forend Tægte-!

dagen maatte Sagsøgeren meddele sin Replik,

hvis han vil afgive nogen, og Sagssgte maatte

da hurtigt derefter f. Ex. inden 24 Timer

meddele sin Duplik, hvis han bryder sig om

at afgive en saadan, hvad viftnok kun und-

tagelsesvis vil være Tilfældet; naar disse

Skrifter forelaa, kunde Parterne affatte deres

Sagsfremstillinger, med Hensyn t i l hvilke det!

da kunde gjøres t i l Regel, at Sagsøgeren

skulde meddele Sagsøgte sin Sagsfremstilling

3 Dage og Sagsøgte Sagsøgeren sin Sags-

fremstilling 24 Timer forend den i Klageskrif-

tet bestemte Tægtedag, spaa hvilken da den!

mundtlige Forhandling kunde og i Reglen

ogsaa skulde begynde i Henhold t i l dm i Var-

selets Lob stedfundne og tilendebragte Skrift-

vexling. Dette System har sine Fordele; navn-

lig maa det ansees som en saadan, at Retten

slet ikke behøver at komme i Beroring med

Sagen, førend den med dct samme kommer

t i l mundtlig Forhandling, hvorved der spares

Parterne Retsmødet og Retten selv Ulejlighed.

Men Proceskommissionen har dog efter den

nojeste Overvejelse ment at burde opgive For-

søget paa at gjennemfore dette System. Thi

ved Siden af visse Fordele har det ogsaa be-

tydelige Mangler, Navnlig er det ikke istand

ti l at tage alt fornødent Hensyn t i l den en-

kelte Sags Beskaffenhed og de Forskelligheder

i dens Behandling, som betinges herved. I

mange Tilfælde ville de lovbestemte Frister

befindes at vcrre længere, end der paa nogen

Maade behøves, idet selv de simpleste Sager

belemres med en Forberedelsesfrist af 4 Uger,

i andre Tilfælde vilde de lovbestemte Frister

ikke være tilstrækkelig lange, hvilket vistnok vil

vise sig med Hensyn t i l Sagsøgerens Replik,

naar Sagsøgtes Tilsvarsskrift maatte vise sig

at være meget vidtloftigt eller at fremdrage

nye og uventede Ting. Skal Skriftforberedelsen

nrdrettes med det fuldstændigste Hensyn t i l

den enkelte Sags Beskaffenhed, maa Retten

gribe ledende og styrende ind i dens Gang,

saaledes at baade Skrifternes Antal og de t i l

deres Affattelse givne Frister udmaales efter

Hensyn t i l Parternes Dnske og Sagens Vidt-

loftighed. Men den Ulempe, at et eller to

Retsmøder kunne blive fornødne for at ordne

Skriftforberedelsm og lægge Eagen t i l Rette

for den mundtlige Forhandling, er, nærmere

beset, ikke stor; thi det maa vel erindres, at

t i l disse Retsmøder behøver i Reglen ingen

andre at mode end Sagførerne, der sædvan-

ligvis vilde være bosiddende ved Landsrettens

Sæde, medens hverken Parterne selv eller

Vidnerne have Grund t i l at indfinde sig. Ved

hensigtsmæssige Bestemmelser kan der derhos

drages Omsorg for, at Reismøderne blive saa

sjældne og lidet generende som muligt.

Lovforstaget har fogt at tilfredsstille alle

disfe Hensyn ved et System, hvis væsentligste

Grundtræk ere disse:
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Sagsøgeren begynder med at tilstille

Modparten et Klageskrift, ved hvilket denne

dels faar Underretning om Sagens Beskaffen-

hed, dels kaldes t i l Mode i Retten med et

Varsel af mindst 14 Dage. Senest 4 Dage

forend Modet har Sagsøgte at tilstille Sag-

søgeren sit Forsvarsskrift, t i l hvis Udarbejdelse

han altsaa faar mindst 10 Dage, hvilket i

Reglen maa være tilstrækkeligt. I det Retsmøde, hvon Sagen efter Klageskriftet kommer

for, skal imidlertid den mundtlige Forhandling

ikke nødvendigvis eller endog kun i Reglen

begynde. Hensigten med Modet er nærmest

kun at bestemme, om Skriftverlingen skal af-

sluttes eller ikke. Efter hvad Erfaringen an-

densteds har lært, vil det som oftest være ti l-

strækkeligt t i l den mundtlige Forhandlings

Forberedelse, at der afgives eet Skrift fra hver

Side. I saa Fald erklæres Skriftforberedel-

sen i det foranforte Mode for sluttet, og der

berammes et nyt Mode ti l den mundtlige

Forhandling, dels for at Parterne kunne faae

Tid t i l at udarbejde og fremlægge de Sags-

fremstillinger, paa hvilke dc mundtlige For-

handlinger skulle hvile, dels for at Parterne

knnne forberede sig paa selve den mundtlige

Forhandling. Hvor lang en Frist der skal

gives og altfaa hvor langt eller hvor kort

frem i Tiden dette Mode skal berammes,

beror paa Rettens Bestemmelse. Den vil

herved have at tage Hensyn baade ti l dens

egne Forretningers Gang og ti l Parternes

Dnsker i Forbindelse med Sagens Beskaffen-

hed. Men i de hyppigste Tilfælde vil der

ikke behøves nogen længere Frist end en Uge.

Lovforslaget gjør det endog muligt for Par-

terne, naar de begge onske det, at fremkalde

mundtlig Forhandling strax i det samme Retsmøde, hvortil der i Klageskriftet er stævnet.

Naar der nemlig kun foreligger et Skrift fra

hver Side, og dette ifølge dets Beskaffenhed

er egnet t i l at kunne fremlægges fom Sags-

fremstilling, er der Intet t i l Hinder for, at

den mundtlige Forhandling strax paa Stedet

kan foregaa, naturligvis forudsat, at Rettens

Tid tillader det. Stiller det sig derimod faa-

ledes, at Sagens mundtlige Forhandling ikke

ansecs for tilstrækkeligt forberedt ved Klage«

skriftet og Forsvarsskriftet, men at den ene eller

begge Parter onske at fremkomme med yder-

ligere skriftlig Meddelelse t i l Modparten, kan

Skriftvexlingen ikke sluttes i det i § 1 6 3

omhandlede Mode, men det bliver da — na-

turligvis efterat Parterne ere horte — at

afgjøre, hvorvidt og hvorledes den skal fortsæt-

tes. Lovforslaget stiller da Sagen saaledes,

at der strax bestemmes en Tid, inden hvilken

de yderligere gjensidige skriftlige Meddelelser

skulle gjøres, hvad der i Reglen ikke vil være

vanskeligt, og tillige berammes da t i l en pas-

sende Tid derefter den mundtlige Forhandling,

ved hvilken Fremgangsmaade det skal opnaaes,

at der i Reglen ikke vil behøves flere Rets-

moder i Anledning af Skriftforberedelsen.

Altsaa for at anskueliggøre Fremgangsmaaden

ved et Exempel: naar Klageskriftet falder i

3lett? den 24de Juli , men Sagsøgeren i dette

Mode erklærer, at han maa afgive en Replik

i Anledning af Sagwgtes Tilsvar, og denne

som en Folge heraf reserverer sig at frem-

komme med en Duplik, vil Retten kunne be-

stemme, at Skriftverlingen skal være sluttet

den 12te August, saaledes at Repliken skal

være meddelt Sagsøgte inden den 5te August,

og at den mundtlige Forhandling derefter skal

finde Sted den 19de August. Paa denne

Maade vil der saagodtsom altid blive givet

tilstrækkelig Tid og Lejlighed t i l den mundtlige

Forhandlings Forberedelse ved Skrift. Men

skulde det i et enkelt Tilfælde vise sig, at de

fastsatte Frister ej have været tilstrækkelige, en-

ten paa Grund af Sagens Vidtloftighed, eller

fordi Parterne have maattet indhente Oplys-

ninger, hvortil en uventet lang Tid er med-

gaaet, er der aabnet Retten Adgang t i l paa

den Dag, da den mundtlige Forhandling ellers

skulde have begyndt, at udsætte Sagen, sir. §

163 Slutning.

T i l det Anforte bliver endvidere at foje,

at det endog uden Retstab er tilladt enhver

især af Parterne saavelsom begge Parterne at

udeblive fra det i Klageskriftet angivne Re:s-

mode. Bryder en Part sig ikke om at stedes

t i l yderligere skriftlige Meddelelser, behever

han slet ikke at ulejlige sig med at møde.

Hans Udeblivelse i det nævnte Mode har kun

ti l Folge, at han ansees for at samtvkke i, at

Sagen gaar t i l mundtlig Forhandling, jfr. §
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164. Den eneste meget ringe Ulempe, som

kan fslge af Udeblivelsen for den, der ej on-

fker at stedes t i l yderligere skriftlig Meddelelse,

er kun den, at han ikke faar sejlighed t i l at

lade sin Stemme hore med Hensyn t i l Be-

stemmelsen af Modet t i l mundtlig Forhand-

ling. Ellers kan den eller de Udeblivende

gaa ud fra, at Sagen i det i § 163 omtalte

Mode vil være fat t i l mundtlig Forhandling;

om Tiden herfor kan han altid erhverve Un-

derretning paa Rettens Kontor, I noje Over-

ensstemmelse hermed staar ogsaa Bestemmelsen

i Z 171 om Fslgerne af, at Indstævnte und-

lader at afgive Tilsvarsstrift t i l den fastsatte

Tid. Han bliver nemlig i saa Fald kun at

anse som den, der samtykker i, at Sagen gaar

t i l mundtlig Forhandling allerede i det i Var-

selspaategningen angivne Mode. Videre Fol-

ger indtræde ikke. Det paahviler da enhver

især af Parterne at afgive deres Sagsfrem-

stillinger inden de befalede Frister forud for

dette Mode, og med Hensyn t i l Folgerne af,

at Sagsfremstillingerne indeholde Ting, hvor«

paa Modparten ej ved forudgaaende Medde-

lelse er bleven behørig forberedt, komme de al-

mindelige Regler ti l Anvendelse, jfr. herved

§ 167.

Forstjellige fra de i §§ 159, 162 og

163 omhandlede Skrifter, der kun ere bestemte

til at underrette Parterne indbyrdes om det,

enhver af dem agter at fremfore, men ikke ere

beregnede paa at tjene t i l Rettens Belæring,

ere Sagsfremstillingerne, som skulle paa een«

gang tjene t i l Grundlag for den mundtlige

Forhandling og tillige meddele Retten den

fornødne forelsbige Oplysning om Sagen.

Hvad disse angaar, foreskrives det i § 165,

at Sagsøgeren skal 3 Dage og Sagsøgte Da-

gen forinden det t i l den mundtlige Forhand-

lings Begyndelse bestemte Retsmøde meddele

deres respektive Modpart deres Sagsfrem-

stilling. Det er en Selvfølge, at Retten ved

Bestemmelsen af Tiden t i l den mundtlige

Forhandling maa tage Hensyn ti l , at der lev-

nes Sagsøgeren den fornødne Tid til at ud-

arbejde Sagsfremstillingen, efterat han har

faaet Modpartens sidste skriftlige Meddelelse;

men det vil paa den anden Side findes na-

turligt, at hertil ikke indrsmmes altfor lang

Tid, fordi Sagsfremstillingen netop efter Lo-

vens Hensigt og Mening ikke skal eller maa

være en lang skriftlig Udvikling, men kun et

kort sammentrængt Aktstykke, jfr. § 166.

Det kunde synes at være en overflsdig

og besværende Ordning, at Parterne baade t i l

hinandens Underretning skulle meddele Klage-

skrift, Tilsvarsskrift, Replik osv. og tillige som

Grundlag for den mundtlige Forhandling frem-

lægge og meddele hinanden Sagsfremstillinger.

Det bliver en dobbelt Række af Skrifter, som

fordres -af dem, og i mange Tilfælde ville

Sagsfremstillingerne ikke være Andet end en

Gjentagelse af de forudgaaende skriftlige Med-

delelser. Kommissionen er imidlertid efter

noje og gjentagen Overvejelse af dette

Punkt kommet t i l det Resultat, at Lovforsla-

gets hele Karakter, navnlig den stærke Koncen-

tration af Bevisforelfen, som Umiddelbarheds-

principet kræver, med Nodvendighed fordrer en

saadan Ordning, men ved Siden heraf har

man ogsaa været betænkt paa at indfore alle

de Lempelser i Systemets Anvendelse, som

ere mulige. Naar der foreligger mere end et

Skrift fra hver Side, vil det ikke kunne gaa

an at procedere Sagen umiddelbart paa Grund-

lag af den forberedende Skriftvexling. Man

vilde da blive belemret med et Apparat, som

vilde tynge paa den mundtlige Forhandling,

og staa Fare for, at man ikke fik en virkelig

mundtlig Procedure, men snarere en skriftlig

Procedure med en mundtlig Slutningsfor-

handling. Det maa derfor fordres, at der

ikke foreligger mere end eet skriftligt Aktstykke

fra hver Side som Grundlag for den mundtlige

Forhandling, og det maa endvidere fordres, at

dette Aktstykke er affattet med Klarhed og

Bestemthed, men tillige paa en meget sammen-

trængt Maade, Fordringer, der faa tydeligt

som muligt ere skildrede i Z 166. Men

naar der kun foreligger Klageskrift og T i l -

svarsskrift og ikke andre Mer flere Skrifter

fra nogen af Siderne, og naar derhos disse

Skrifter tilfredsstille de Fordringer, der opstil-

les i § 166, navnlig altsaa angive Paastan-

dene fuldstændigt og bestemt og indeholde de

disse begrundende Fakta uden lange juridiske

Deduktioner, kan der ikke være nogen Betæn-

kelighed ved at tillade, at de benyttes i Stedet



for Sagsfremstillinger, og at Sagen procederes

paa Grundlag af dem. Herved er der vist

Vejen ti l en stor Simplifikation af det skrift-

lige Grundlag, en Anvisning, som sikkert vil

blive fulgt, efterhaanden som Sagførerne mere

og mere lære at indse, bvor megen Lettelse

den mundtlige Procedure yder dem, og hvor

overflødige skrevne Meddelelser ere i alle min-

dre og simplere Sager, som fuldkomment vel

kunne forstaaes alene efter den mundtlige Frem-

stilling.

Medens det forbeholdes senere at komme

tilbage t i l Spørgsmaalet om Forholdet mel-

lem Sagsfremstillingerne og den mundtlige

Forhandling, skal der her dvæles noget ved

Spørgsmaalet om Forholdet mellem Skrift-

forberedelsen (Klageflrift, Tilsvarsskrift osv.)

og Sagsfremstillingerne, Det er allerede

ovenfor S . 6 i Korthed antydet, at

Skriftfoiberedelsen kun har t i l Hensigt at un-

derrette Modparten om, hvad man har 'isinde

at gjsre gjældende, og forsaavidt kan det siges,

at den egentlig kun sigter t i l at forberede

enhver især af Parterne t i l at affatte hans

Sagsfremstilling. For at et fast Grundlag

for den mundtlige Procedure kan vindes, og

for at enhver især af Parterne med Sikkerhed

kan stille og forme sine endelige Paastande

og angive de Omstændigheder, hvorpaa han

begrunder dem — hvilket skal ske i Sags-

fremstillingerne — , er det nødvendigt i det

Væsentlige at kjende Modpartens Opfattelse

af Sagen, vide, hvad han indrommer, og hvad

han bestrider, vide, om Uenigheden ligger i

Opfattelsen af Retsspørgsmaalet, eller om den

ligger i Opfattelsen af Sagens faktiske Sam-

menhæng, og hvorvidt den i den ene eller den

anden af disse Henseender strækker sig. At

sætte Parterne i gjensidig Kundskab herom er

Skriftforberedelsens Opgave. Den er forsaa-

vidt at ligne ved en regelbunden Brevvcrling

mellem Parterne, der gaar forud for den

egentlige Rettergang, og den kan derfor er-

stattes ved Meddelelser af privat Natur, værc

sig skriftlige eller mundtlige, som indeholde det

Samme. Herpaa er der tænkt ved Bestem-

melsen i § 172. Naar det hedder der, at al

Skristverling, derunder ogsaa Klageskrifts Med-

delelse, forud for det i § 167 omhandlede

Retsmøde kan aldeles bortfalde efter Over-

enskomst mellem Parterne, er det forudsat, at

disse eller rettere deres Sagførere i mange

Tilfælde ville kunne enes om ved private

skriftlige eller mundtlige Konferencer at med-

dele hinanden deres Opfattelse af Sagen,

saalcdes at de i Henhold hertil kunne

affatte deres Sagsfremstillinger uden videre

Skriftforberedelse og derefter procedere Eagen

mundtlig muligen endogsaa strax i samme

Retsmøde, en Fremgangsmaade, hvorved der

vil kunne opnaaes en stor Simpelhed og Hur-

tighed i Proceduren. Men naar der, afset

herfra, spørges um Forholdet mellem Skrift-

forberedelsen og Sagsfremstillingerne, giver §

167 Reglen i fuldkommen Samklang med de

her angivne Synspunkter. Retten undersøger

ikke i Embeds Medfsr, om Sagsfremstillingerne

indeholde Noget, hvorpaa vedkommende Part ej

kan siges at være bleven tilborlig forberedt

ved Skriftverlingen; af egen Dr i f t behsver

den end ikke at gjennemlæse Skriftverlingen

og vil i Reglen ej heller gjøre det, men holde

sig udelukkende ti l Sagsfremstillingerne. Kun

naar en Part fremsætter den Indsigelse, at

Modpartens Sagsfremstilling indeholder Paa-

stande, Indsigelser, Benægtelser eller faktiske

! Anbringender, paa hvilke han ikke gjennem

Skriftvexlingen er bleven behørig forberedt,

har Retten at fætte sig i Bevægelse og under-

søge Modsigelsens Berettigelse. Skriftforbe-

redelfens Djemed kræver selvfølgelig, at Par-

ten ikke maa overraskes derved, at Modpar-

tens Sagsfremstilling indeholder slig^ nye

Ting, og naar Rettens Beskyttelse kræves i stige

Tilfælde, maa den ydes. Det bliver da at be-

domme efter et rimeligt og fornuftigt Skjon

over Striftforberedelsen og Sagsfremstillingen

! i det Hele, om det med Feje kan siges,

! at vedkommende Part efter Skriftforberedelfens

! Indhold i det Hele ikke havde kunnet vente

det Nyc, som Sagsfremstillingen siges at in-

^ deholde, og virkelig kan beklage sig over at

være bleven overrasket. Ved Nfgjørelse heraf

skal Retten ikke hengive sig t i l smaalig Ord-

fortolkning; det kommer ikke an paa, at netop

de samme Ord og Udtryk ere benyttede i

! Skriftforberedelfen som i Sagsfremstillingen,

^ men kun paa, om det i Sagsfremstillingen
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Indeholdte efter Skriftforberedelsen i dens

Helhed virkelig kan siges at være Noget, dcr

ej kunde ventes fremfort. Findes Indsigelsen

grundet, har vedkommende Part naturligt Krav

paa at værnes mod den Overraskelse, som han

truedes med, men han har heller ikke Krav

paa Andet eller Mere, og navnlig ikke Krav

paa, at Modparten skal prækluderes med det

Nye, han vil gjøre gjældende. Derfor be-

stemmer § 167, at naar Modsigelsen findes

grundet, skal der paa Begjæring gives ved«

kommende Part, der klager over Overraskelse,

Lejlighed t i l at forandre eller fuidstændiggjøre

sin Sagsfremstilling, forsaavidt de Afvige!«

fer, fra hvad der efter Skriflforberedelsen

lunde ventes, som Modpartens Sagsfremstil-

ling indeholder, maatte give ham Anledning

dertil, og det bestemmes tillige, at forsaavidt

han mener ikke at kunne straz paa Stedet

foretage disse Forandringer og tilføjelser i

sin Sagsfremstilling, men at maatte overveje

Sagen nærmere, kan der hertil gives ham

Udsættelse. Hvor Forandringerne og Tilfoj«

elserne foretages paa Stedet, foranlediges

herved ingen særegne Omkostninger eller Spild

af Tid, men dersom der gives Udsættelse,

foreligger der altsaa et forgjæves Mode, og de

herved forvoldte Omkostninger kunne da paa«

lægges den Part, som er gaaet udenfor eller

afvegct fra Skriftverlingen. Denne Udsigt

ti l at komme ti l at bære Omkostningerne er

at anse som en heldbringende Tvang paa

Parterne t i l at undgaa disse Afvigelser.

Men iøvrigt vil der ogsaa foreligge andre

Gmnde heriil. Den Part, der onsker Sagen

hurtigt fremmet, og det vil i Almindelighed

være Tilfældet med Sagsøgeren, vil være op-

fordret t i l Paapasselighed og Nojagtighed der,'

ved, at han ellers udsætter sig for at faae

Sagen udsat, og forsaavidt Modparten angaar,

da kunde det vel tcenkes, at han for at ud-

hale Sagen vilde lade slige Uoverensstemmel-

ser indflyve og maaske endog ikke bryde sig

synderligt om, at der paalægges ham Omkostninger

ved det forgjæves Mode, men herved bliver at

bemærke, at Sagsøgeren under saadanne Om-

stændigheder er interesseret i ikke uden den

swrste Notventighed at gjøre Indsigelser mod

Sagsfremstillingen og navnlig i ikke at tage

Udsættelse for at forandre eller fuldstcendiggjøre

fin egen Sagsfremstilling, men saavidt muligt

gjøre det paa Stedet.

Af det Anforte fremgaar, at Skriftfor°

beredelsens Rolle er udspillet, naar Sagsfrem-

stillinger foreligge enten uforandrede eller med

Wndringer i Henhold t i l § 167 ; fra det

Djeblik af kan Slriftforberedelsen gjerne t i l -

intetgjøres, thi den bruges ikke mere, og dens

Indhold er ligegyldigt for Sagens videre

Behandling. Anderledes er det med Sags«

fremstillingerne. Disfe danne et nødvendigt

Grundlag for de mundtlige Forhandlinger i

Sagen, der i en vis Forstand, hvorom nær«

mere nedenfor, kan siges at være bindende.

Heraf følger for det Forfte, at Sags«

fremstillingerne*) ikke kunne bortfalde saaledes

som den forudgaaende Skriftvezling; de ud«

gjøre saa at sige noovendige Tilbehør t i l Mo-

det i Sagen; derfor bestemmer Lovforslaget

ogsaa i § 170, at den, der undlader i det

ti l den mundtlige Forhandling bestemte Mede

at fremlcegge Sagsfremstilling saavelfom den,

der forsommer at meddele Modparten en saa«

dan i rette Tid forud for Modet, ansees som

udebleven, en Folge, som ingensinde forbindes

med Undladelse af te forudgaamoe Skrifters

Meddelelse. Det kan altsaa ikke nytte at

fremstille sig t i l mundtlig Forhandling, naar

man ikte har opfyldt Lovens Bud i Henseende

ti l at meddele Modparten sin Sagsfremstilling

en vis Tid forud for Modet og itle er rede

t i l at opfylde Lovens Bud ved for Retten at

fremlægge sin Sagsfremstilling i selve Motet.

Msde t i l den mundtlige Forhandling uten

denne nodvmdige Forberedelse betragtes som

intet 'Msde. Kun forsaavidt Retten maatte

finde, at Undlatelsen af at meddele Modpar-

ten Sagsfremstilling eller af at forelægge

Retten en saadan kan undstyldes, staar det i

dens Magt at befri vedkommende Part for at

ansees som udebleven ved at give ham Uosæt-

telse t i l at iagttage det Fornsdne i Henseende t i l

Sagsfremstillings Tilvejebringelse cg Meddelelse

til Modparten. Men det fslger naturligvis

af sig selv, at dersom Lovens Bud ikke efter«

M andet Lpsigsmanl er, hvor fuldsmudigt deies
Indhold behøv« at vme, huuiom senere.

11



kommes i den Tid, hvori Sagen er udsat,

indtræde Udeblivelsesfølgerne ubetinget.

For det Andet er det foreskrevet i § 169,

at naar der sker Forandringer i de oprindelige

Sagsfremstillingers Indhold derved, at det

tillates en Part at fremfore nye Paastande

eller nye Benægtelser, Indsigelser eller Sogs-

maalsgrunde, som ikke indeholdes i de oprin-

delige Sagsfremstillinger, skal der fremlægges

skriftlige Fremstillinger af disse nye eller for-

andrede Paastandc, eller faktiske Anbringender

fom Tillæg t i l de oprindelige Sagsfremstillin-

ger. Har der manglet vedkommende Part

den fornødne Tid t i l forend Retsmødet at

affatte og tilvejebringe faadanne Tillæg t i l

Sagsfremstillingerne, maa der i felve Rets«

modet foregaa en Tilfersel t i l Protokollen,

hvoraf det fremgaar, hvori Forandringerne i

eller tilføjelferne t i l de oprindelige Sags«

fremstillinger bestaa; thi en skriftlig Firering

heraf paa den ene eller anden Maade maa

ikke mangle.

For det Tredie fremgaar det af § 168,

at der i Reglen ilke under den mundtlige

Forhandling mod Modpartens Protest kan

fremsættes Paastande eller faktiske Anbringen-

der, der ligge udenfor de oprindelige Sags«

fremstillinger; forsaavidt kunne disse siges at

være bindende for den mundtlige Forhandling,

Tog kan Retten, jaalænge Sagen ille er op-

taget t i l Dom eller Beviskjendelse, endog mod

Modpartens Protest tillade, at Paastande eller

faktiske Anbringender, der ligge udenfor Sags-

fremiiillingerne, fremsættes paa den i § 168

2det Stykke angivne Maade, naar det efter

Omstændighederne findes undskyldeligt, at ved«

kommende Part ikke er fremkommet hermed tidli-

gere, men der skal da paa den i § 169 foreskrevne

Maade sorges for, at disse nye Paastande eller

faktiske Anbringender fireres ved Skrift. Er

Sagen oplagen t i l Dom eller Beviskjendelse,

kan ingen af Parterne uden Modpartens Sam-

tykke erholde Adgang t i l at fremsætte Paa-

stande eller faktiske Anbringender, som ligge

udenfor de oprindelige Sagsfremstillinger, eller

som ikke ere fremkomne fom Tillæg til disse

ifølge z 168 2det Stykte.

Forsaauidt der i Henhold hertil spørges, ̂

i hvilken Forstand Sagsfremstillingerne da kunne

siges at være bindende og bestemmende for den

mundtlige Forhandling, bliver det nødvendigt

at sammenholde §§ 168 og 169 med § 270.

Det vil da fremgaa, at Forholdet i Overens-

stemmelse med den mundtlige Procedures For-

dringer er ordnet saaledes, at den ene Part

kan protestere imod, at den anden Part frem-

kommer med Noget, fom ligger udenfor Sags«

fremstillingerne, men Retten skal ikke paa Embeds

Vegne overholde saadan Overensstemmelse. Sags-

fremstillingerne skulle i den Forstand afgive

et fast Grundlag for den mundtlige Forhånd«

ling, at Parterne ikke under denne skulle

kunne overraskes med Noget, hvorpaa de ej

kunne være forberedte, ligesom de skulle afgive

en Sikkerhed for, at Proceduren foregaar med

Sikkerhed og Orden, de tjene selvfølgelig og,

saa t i l at give Retten et forelobigt og almin-

deligt Begreb om Sagens Indhold, men hel-

ler ikke videre, thi Retten skal domme efter

den mundtlige Forhandling og for Rettens

Skyld er det ligegyldigt, om det, der anfores

i denne, ligger udenfor Sagsfremstillingen

eller itke. I Samklang hermed er det ogsaa

befalet den Part, der vil fremkomme med

nye Anbringender eller Paastande i den

mundtlige Forhandling, at drage Omsorg

for, at disses Indhold fastslaaes ved Skrift

paa den ene eller den anden Mande, ligesom

det er tilladt under Proceduren at forlange

Indlemmelser, Tilftaaelser o. desl. optegnede

i Protokollen, men Retten skal ikke i Em-

beds Mcdfor udvikle nogen Virksomhed for at

bnnge eller vedligeholde Overensstemmelse mel«

det skriftlige Grundlag og den mundtlige For-

handling. Herpaa ligger der meget stor Vægt.

Thi hvis Retten i Embeos Medfor skal overholde

Overensstemmelse mellem det skriftlige Grund-

lag og den mundtlige Forhandling, gaar

Mundtligheden og dens ejendommelige Fordele

for den væsentligste Del tabt. For det Forste

ville da alle Vedkommende stole paa, at det

skriftlige Grundlag indeholder Alt, hvad det

kommer an paa; den mundtlige Forhandling

synker ned ti l en blot Gjentagelse eller i det

Hojeste en videre Udvikling og Forklaring af

hvad der allerede er givet i Skrift, hvorved

den naturligvis taber overordentlig meget i

Interesse, medens det skriftlige Grundlag faar
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en Vigtighed, som gjør, at det vil svulme

mere og mere op, Omstændigheder, der natur-

ligvis i et Land, hvor den skriftlige Proce-

dure er tilvant, ville virke dobbelt hæmmende

paa Udviklingen af den mundtlige Forhånd«

ling. Dernæst vil det aldeles ødelægge den

mundtlige Forhandlings naturlige Liv og

Friskhed, naar Retten hvert Djeblik skal af-

bryde Foredragene for at lade diktere t i l Pro-

tokollen, hvergang der forekommer Noget, som

synes at ligge udenfor Sagsfremstillingerne;

det vi l idelig gennembryde de mundtlige

Foredrag og derved svække Indtrykket af dem,

gjsre Forhandlingen slæbende og kjedsommelig

og derhos yderst langsom og besværlig for

Dommerne, Anderledes stiller det sig, naar

Retten umiddelbart dommer efter de mundt-

lige Foredrag og ikke har at bekymre sig om

det skriftlige Grundlag, saalænge Parterne ej

gjøre NoZet gjceldende i saa Henseende, Den

mundtlige Forhandling bliver da Hovedsagen,

og Alle vide, at den er Grundlaget for Ret-

tens Opfattelse og Dom. Dertil kommer, at

den i det Hele vil kunne bevæge sig med Frihed

og Lethed, thi det horer efter Erfaringens

Vidnesbyrd til Undtagelserne, at Parterne

gjsre Indsigelser angaaende Uoverensstemmelse

mellem de mundtlige Foredrag og det skriftlige

Grundlag, medens Undersøgelser herom maa

hore t i l det Regelmæssige, naar Retten i Em-

beds Medfør skal paase dette Punkt. Kun i eet

Punkt paalægger Lovforslaget Retten paa Embeds

Vegne at paase Overensstemmelse mellem det

skriftlige Grundlag og den mundtlige Forhandling,

Det bestemmer nemlig i § 270, at alle

Paastande, som ere stillede paa behørig Maade

i Overensstemmelse med §§ 166, 167, 168

og 169, maa paakjendes udtrykkelig eller stil-

tiende, hvorimod der ikke tages Hensyn t i l de

Tilføjelser eller Forandringer i Paastandene,

som maatte være foretagne uden Hjemmel i

disse Paragrafers Bestemmelser. Med Hensyn

ti l Paastandene skal Retten altsaa paase, at

enhver Forandring i eller Tilføjelse t i l dem

fastssaaes ved Skrift paa de i §§ 168 og

169 angivne Maader; i modsat Fald kan

der ikke ved Pacckjendelsen tages Hensyn t i l

dem. Men ellers, »: asset fra denne Regel

om Paastandene, afsiges ifølge § 270 2det

Stykke Dommen paa Gmndlag af den mundt-

lige Forhandling og Bevisførelse, og der ta-

ges forsaauidt intet Hensyn t i l det skriftlige

Grundlag. Det maa imidlertid erkjerides, at

denne Regel ikke kan svække Mundtligheden.

En Forpligtelse for Retten t i l ikke i Paakjen-

delsen at gaa udenfor de skriftligt fremsatte

Paastande kan ikke medføre en saadan æng-

stelig og smaalig Undersøgelse af det skriftlige

Grundlag, hvorved den mundtlige Procedures

naturlige Liv og Friskhed kan svækkes, og for-

saavidt en saadan Regel maatte medføre, at

der af og ti l under Forhandlingen maa gjøres

Protokoltilførsler, ville disse, naar de kun an-

gaa Paastanden, være saa korte og simple, at

Forhandlingerne ikke kunne forstyrres eller af»

brydes derved.

Efter disfe almindelige Bemærkninger

skal der endnu gives nogle speciellere Oplys-

ninger med Hensyn t i l de enkelte Paragrafer

i dette Kapitel.

Klageskriftet omhandles i § 159. De

Regler, som i denne Paragraf gives angaaende

hvad det skal indeholde, ville let forftaaes. Kun

med Hensyn t i l Litr. c skal det fremhæves,

at Klageskriftet tillige skal gjcelde som Stæv-

ning, idet det skal indeholde en Opfordring

t i l Sagsøgte om at møde for den i Klage-

skriftet benævnte Ret paa den Dag, fom Ret-

tens Formand ved Paategning paa Klage-

skriftet bestemmer. Rettens Formand maa

sørge for, at Sagen ikke berammes t i l Fore-

tagelse tidligere, end at Sagsøgeren kan for-

kynde Klageskriftet med lovligt Varsel, jfr. §

161, men iøvrigt bør Sagen naturligvis

fremmes saa hurtigt, som Rettens svrige For-

retninger tillade. I denne Forstand redkom-

me Reglerne om Stævnevarselet Rettens For-

mand, men ellers bliver det, naar Klage-

skriftet med Berammelfespaategning er tilbage-

givet Sagsøgeren, dennes egen Sag at lade

det forkynde i rette Tid og paa behørig

Maade. Reglerne om Stævnevarselet ere iøv»

rigt yderst simple. Boer eller opholder Sag-

søgte sig indenfor Landsretskredsen, skal der

gives ham 14 Dages Varsel, boer eller op-

holder han sig indenfor Kongerigets Grænser,

men udenfor LandZreiskredsen, skal der gi-

ves ham 3 Ugers Varsel; ellers bestemmer
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Rettens Formand Varselet efter det forelig« ligesom og saavel begge Parter som efter Om«
gende Tilfældes Beskaffenhed. Naar der bru> stændigherne enhver ifær af dem ifølge § 164
ges Udtrykket ^beer eller opholder sig", betyder
dette „boer" eller subsidiært, forsaavidt Ved«
kommende ikke har Bopces, „opholder sig".
Der tages altsaa ved Stævnevarselets Ansæt-
telse kun Hensyn t i l Bopælen, hvor en saa«
dan hares — hvad der naturligvis er Reg-
len —, hvorimod Fraværelse fra Bopælen ikke
begrunder nogen Forlængelse af Stævnevar«
selet. At derimod Fraværelse fra Bopælen
ved Klageskriftets Paategnelse kan foranledige
Udsættelse senere under Sagms Gang, er en
anden Sag, jfr, § 170, ligefom ogsaa ny
Foretagelse af Sagen kan blive at bevilge
efter § 327, naar Sagssgte oplyser, at han
paa Gruno af Fraværelsen ej har kunnet for-
svare sig paa behorig Maade.

Med Hensyn t i l Slntningsbestemmelsen
i § 159 bemærkes, at den hænger sammen

kunne slippe for yderligere Moder under
Skriftverlingen, naar de ej have Videre at
anføre.

Det følger af sig felv, at Rettens For-
mand ved Berammelfen af Modet t i l den
mundtlige Forhandlings Begyndelse har at
drage Omsorg for, at der levnes Parterne
den fornødne Tid t i l at efterkomme § 165.
Vagsøgeren skal have saamegen Tid, at han
kan udarbejde sin Sagsfremstilling, altsaa idet«
mindste et Par Dage, Sagfogte faar efter §
165 lidt over 2 Dage t i l at affatte sin
Sagsfremstilling. Naar der kun gives <em»
melig korte Frister t i l Sagsfremstillingernes
Affattelse, er det begrundet i, at Parterne,
efterhaanden som Skriftvexlingen udvikler sig,
have faaet saa tilstrækkelig Kundskab om Sa-
gen og saa megen Anledning t i l at overveje,

med den nye Regel i § 157 , hvorefter ^ hvilken St i l l ing de ville indtage, at de i Reg«
Spørgsmaal om Forligsproveus Bchorighed ! len ikke ville behøve længere Tid t i l at affatte
skulle afgiores ved Begyndelsen af den mundtlige! deres Sagsfremstillinger; men skulde det i et
Forhandling og forinden Realitetsproceduren. l enkelt Tilfælde forekomme, at de givne Tids-

I § 162 omtales Sagsøgtes Tilsvars«! frister ej ere tilstrækkelige, aabner § 170 2det
skrift og dettes regelmæssige Indhold, om hvil« ^ Stykke en Adgang t i l Udsættelse med Sags°
ket der ikke behsver at bemærkes Videre. Det l fremstillingernes Affattelse, der dog med For°
kan imidlertid tænkes, at Sagsøgte rent und>! sæt er indrettet saaledes, at vedkommende Part
lader at afgive noget Tilsvarsskrift. I saa ^ skal lobe den Risiko at blive anset sor ude«

^Fald er han dels underkastet den i § 171 .bleven, hvis Retten ikke godkjender hans
bestemte Fslge, nemlig at Sagen strax gaar! Grunde t i l at iaae Udsættelse. Det er nemlig
t i l mundtlig Forhandling, dels maa han fin« nødvendigt, at der paa den ene Side maa
de sig i, at alle Meddelelser t i l ham fra være en Tvang paa Parterne t i l ikke uden
Sagsøgeren gyldigen kunne ske paa Rettens! bydende Nødvendighed at tilsidesætte de af
Skriverkontor, jfr. § 171 . Dog kan han,! Retten givne Frister, paa den anden Side en
skjsnt han ikke iøvrigt afgiver noget Til« ^ Adgang t i l at f r i den, som har virkelige og
svarsstrift og skjont Sagen derefter gaar t i l ! gode Undskyldningsgrunde, fra de betydelige
mundtlig Forhandling, afværge dette Sidste ved ! Fslger af ikke at fremlægge Sagsfremstilling
at gjøre S^gssgeren en Meddelelse af det i > gen i rette Tid.
§ 162 Litr. a angivne Indhold. Sagssgeren ^ I § 166 angives det nærmere, hvorledes
er navnlig da pligtig at rette sine Meddelelser ^ Sagsfremstillingerne skulle være indrettede,
t i l det opgivne Sted istedetfor at afgive dem ^ Loven kan ikke gjøre Andet end give Forskrifter
vaa Retsstriverkontoret. ! i denne Retning, der saa tydeligt som muligt

Om §§ 163 og 164 er der talt i det ^ betegne, at Sagsfremstillingerne skulle være
Foregaaende. Som det vi l sees, er der lagt sammentrængte Fremstillinger af Sagens
an paa at give Reglerne en stor Bojelighed. ^ Sammenhæng fra vedkommende Parts Stand«
I simple Sager, og naar Parterne onske at ^ punkt og de i Henhold hertil as ham stillede
fremme Sagen hurtigt, kan dette ske ifølge § ^ Paastande uden Udvikling af Relsspørgsmaalet.
163 1ste Stykke, jfr. § 165 2det Stykke,' Det er enskeligt, at Parterne beflitte sig paa
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al den Korthed, som er forenelig med Hen-

sigten, og der er ogsaa Grund ti l at vente, at

det i Tidens Længde vil blive et Maal for

Sagførernes Bestræbelser at gjsre det, naar

de lære at indse, at »fornøden Vidtløftighed

aldeles ikke gavner, mm tverimod er ilde set

af Retterne, Men det ligger i Tingenes Na-

tur, at Parterne ikke direkte kunne tvinges t i l

Kortfattethed. Det eneste egentlige Retsmid-

del, der haves i saa Henseende, bestaar deri,

at Retten maa kunne nægte at modtage Skrif-

ter, som aabenbart afvige fra hvad der er

foreskrevet i § 166. Den Part, hvis Sags-

fremstilling tilbagevises paa denne Maade, bor

vel strengt taget anfees som den, der ingen

Sagsfremstilling har afgivet, mm Retten har

dog i § 170 2det Stykke en Befojelse t i l

at vælge den mildere Udvej at udsætte Sigen

og derved give vedkommende Part Lejlighed

ti l at afhjælpe Manglen, jfr, de almindelige

Udtryk .eller naar der iøvrigt hertil er til«

strækkelig Grund«.

I § 167 omhandles Forholdet mellem

den forberedende Skriftverling og Sagsfrem-

stillingerne; herom er det Fornodne bemærket

foran.

I § 168 handles der om Forholdet

mellem Sagsfremstillingerne og dm mundtlige

Forhandling, Grundsætningerne herfor ere

fremstillede i det Foregaaende. Med Hensyn

til Enkelthederne bemærkes, at der skjelnes

mellem, om Sagen er optaget t i l Dom eller

Beviskjendelse eller ikke. Ifslge den hele

Ordning af Proceduren, som lægges t i l Grund

i Lovforslaget, og hvorom der handles i næste

Kapitel, maa disse to Ting sættes i Klasse

med hinanden. Den Del af Proceduren,

som ligger forud for Beviskjendelsen, maa

nemlig i Reglen betragtes som noget Afsluttet,

der ikke mere kan forandres eller omgjøres.

Som en Folge heraf maa det opstilles som

Grundsætning, at der ikke uden med Parter«

nes Samtykke kan fremkomme nye Paastande

eller nye Benægtelser, Indsigelser eller Sogs«

maalsgrunde, efter at Sagen er optaget t i l

Dom eller Beviskjendel'e, ligesom efter den

gjældende RetReassumtion i Reglen ikke kan

finde Sted uden begge Parters Samtykke.

Saalænge Sagen ikke er optaget ti l Dom

eller Beviskjendelse, kan Retten efter Lovfor«

staget tillade, at nye Paastande og nye fak°

tiske Anbringender under visse Betingelser

kunne fremsættes. Paa den ene Side kræver

Hensynet t i l Procedurens Orden og Regel-

mæssighed, at Parterne ej uden videre kunne

fremsætte nye Paastande og nye faktiske An-

bringender, som de ligesaa godt kunde have

fremsat i rette Tid, men paa den anden Side

vilde det formentligt være for strengt, om de

ubetinget skulde være vrækluderede hermed.

Det er derfor fundet rigtigst at overlade t i l

Retten at tage Bestemmelse, om det skal til«

lades dem eller ikke. Hvad der i denne Hen-

seende navnlig maa komme i Betragtning, er,

om det efter Omstændighederne findes und-

skyldeligt, at vedkommende Part ikke tidligere

er fremkommet med vedkommende nye Paa«

stande eller faktiske Anbringender.

Kapitel I I ,

Om Tagens Behandling, eftcrat den mundtlige

Forhandling er begyndt.

Gzenstanden for dette Kapitel er at

^ fremstille Sagens videre Gang, efterat den

^ mundtlige Forhandling er begyndt. Kun for«

^ saavidt er denne Betegnelse mindre korrekt,

som Z 173 aabner Mulighed for, at en

^ mundtlig Forhandling om Formalitetsindsigel-

serne kan finde Sted i det i § 163 omhand«

! lede ved Varselspaategningen bestemte Msde,

der ikke selv er bestemt t i l den mundtlige

l Forhandling, men egentlig kun t i l at tage

! Bestemmelse om dennes Begyndelse. Men

! afset herfra handler Kapitlet ellers kun om

^ den Del af Sagens Behandling, som foregaar

^ efter det Retsmøde, i hvilket den mundtlige

! Forhandling efter forudgaaet Berammelse her«

t i l tager sin Begyndelse.

Da Parterne i Reglen ville give Mode

! i det i § 163 omhandlede ved Varselspaa-

^ tegningen bestemte Mede, kan det efter Om-

' skændighederne være hensigtsmæssigt, at dette

Msde benyttes t i l at afgjsre Formalitetsind-

sigelser. Sædvanligvis vil det være i begge

, Parters og især i Sagsøgerens Interesse at



86

faae Formalitetsindsigelser afgjorte saa hurtigt

under Processen som muligt, for at der i

Tilfælde af Sagens Afvisning kan spares saa»

megen Tid og Procedure som muligt. Det

bestemmes derfor, at enhver af Parterne i dette

Retsmøde kan fremsætte Formalitetsindsigelser,

og at disse skulle tages, under Paakjendelse,

hvis Retten ikke sinder det rigtigere at ud-

skyde Afgjørelsen af dem. Det er altsaa ikke

nødvendigt at fremføre nogen Art af Forma-

litetsindsigelser i det heromhandlede Retsmøde,

ingen Art af Formalitetsindsigelser komme for

silde, fordi de ikke anføres i det; de kunne al-

tid gyldigen g>enimes t i l det ti l den mundtlige

Forhandlings Begyndelse bestemte Mode. Det

er kun en Tilladelse t i l at fremsætte Forma-

litetsindsigelser uden Hensyn t i l , om Mod-

parten ønsker dem behandlede paa dette Trin

af Sagen, hvorom der her er Tale, ligesom

ogsaa Retten kan udskyde Proceduren og Af-

gjørelsen i Anledning af fremsatte Formali-

tetsindsigelser, naar den finder det hensigts-

mæssigt, uden at Parterne, endog om de ere

enige, have Ret t i l at modsætte sig dette.

Medens dette udtales i § 173 1ste Stykke,

gives der i Forbindelse hermed i Paragrafens 2det

Stykke en Regel, som er særegen for det Til«

fælde, at Formalitetsindsigelserne fremsættes

allerede i det i § 163 omhandlede Retsmøde,

nemlig at naar Sagsøgtes Anker gaa ud paa,

at Klageskriftet ikke er behørig meddelt eller

at der ikke er givet ham behørigt Varsel,

bliver Sagen i Tilfælde af, at Anken fin-

des grundet, dog ikke at afvise, forsaavidt

Manglerne kunne afhjælpes ved at give Sag«

søgte en yderligere Frist ti l at fremkomme

med sit Tilsvarsskrift. Naar der klages over

mangelfuld Forkyndelse eller for kort Varsel,

vil nemlig Sagsøgtes virkelige Interesse i

Reglen kunne ske Fyldest ved en passende For-

længelse af Tiden ti l at give Tilfvar. Faar

han det, vi! han ikke iøvrigt kunne med Feje

beklage sig over de begaaede Fejl. Anser

, altsaa Retten hans Anker i saa Henseende

for begrundede, kan den ved Bestemmelsen af

Tiden for den mundtlige Forhandlings Be-

gyndelse sorge for, at han faar den ham med

Rette tilkommende Tid ti l at forberede sit

Forsvar, men en fuldstændig Afvisning af

Sagen er aldeles unødvendig. Gaa derimod

de fremsatte Formalitetsindsigelser ud paa an-

dre Ting, f. Ex, at Værnethinzet er urigtigt,

at Parterne ej ere raadige over Processen,

at Sagen ej horer under Domstolenes Af-

gjsrelse eller dog ej for Tiden kan indbringes

for disse osv., finder Afvisning Sted, hvis

Indsigelserne ansees for grundede.

Fremsættes vedkommende Formalitets-

indsigelser ikke i det i § 163 omhandlede

Retsmøde eller udskuder Retten deres Afgjo-

relse, kommer Hovedreglen i § 174 t i l An-

vendelse. Det bestemmes her, at samtlige

Formalitetsindsigelser fra Parternes Side

sknlle fremsættes i det ti l den mundtlige For-

handling bestemte Retsmøde, forinden For.

handlingerne om Sagens Realitet begynde,

en Regel, der ifølge sin Natur ikke gjælder

om de Formalitetsindsigelser, som i Embeds

Medfør skulle paaagtes. Naar Realitets,

proceduren begynder, kan der altsaa ikke

længere fremsættes Formalitetsindsigelser. Der-

næst er det bestemt, at samtlige Formalitets«

indsigelser skulle fremsættes paa eengang, saa

at de ikke medtagne ansees som frafaldne. En

stykkevis Procedure af Formaliteten, saa at

den ene Indsigelse fremsættes og indlades

t i l Paakjendelse efter den anden, saaledes som

den gjældende Ret tillader det, er altsaa for»

budt. Endelig opstilles det i Modsætning

t i l den gjældende Ret som Regel, at en sær-

skilt Forhandling om og Afgjsrelse af Forma-

litetsspørgsmaalene skal finde Sted, og at For-

handlingen og Paakjendelsen kun, naai en af

Parterne begjærer det og Retten tillader det,

kan ske i Forbindelse med Realiteten. Denne

Bestemmelse hænger sammen med den for den

mundtlige Procedure særegne Nødvendighed

for at dele og udstykke Forhandlingerne, for

at ikke altfor mange og forskelligartede Ting

skulle blive samlede under Eet. I Reglen vil

det fra dette Synspunkt ikke være tilstedeligt,

at Formalitets- og Realitetsproccdure blandes

sammen, saameget mere som der tildels gjæl-

der særegne simplere og lettere Regler om

Formalitetsprocecuren selv, jfr. § 175 sidste

Stykke. Imidlertid kan der nok tænkes T i l -

fælde, hvor det vil være naturligt, at For-

malitetsindsigelser procederes under Et med



Sagens Realitet, nemlig hvor de ikke kunne

afgjøres uden det nojcste Kjendskab t i l denne

endog i dens fineste Nuancer, f. Ex. naar en

Domsindsigelse (exe. rei M i c^ t« ) , som stulde

bevirke Afvisning, fremsættes, eller naar en

Indsigelse gaaende ud paa, at Sagen er vold-

givet (ex«, isi iu arditrium 6sHuetN) eller

afgjort ved Forlig (sxe. rsi tranzaotN) eller

desl., gjøres gjældende.

Formalitetsprcceduren forudsættes i Z

174 at kunne foregaa i det samme Retsmøde,

hvori den mundtlige Forhandling begynder,

og kun forsaavidt Retten finder særlig Grnnd

til at ndsætte Sagen, i et følgende Mode,

Det er overhovedet Lovforslagets Hensigt at

gjøre Formalitetsproceduren saa simpel og kort

som muligt. Der kunde saalcdes endog være

Spørgsmaal, om ikke ethvert Krav paa for-

udgaaende striftlig Bebudelse af Formalitets-

indsigelser burde opgives, saaledes at de uden

videre kunde fremsættes i den mundtlige For-

handling, Saavidt har Kommissionen dog

ikke troet at kunne gaa, men man har ment at

burde fastholde, at de Formalitetsindsigelser,

som agtes fremsatte, i Reglen skulle skriftlig

meddeles Modparlen paa en eller anden Maade

forud for det t i l deres Forhandling bestemte

Retsmøde. Formalitetsindsigelserne cre derfor

efter Lovforslaget vel ikke undergivne de al-

mindelige Regler om Skriftforberedelsen i det

forcgaaende Kapitel; men der gives i § 175

nogle særegne mindre strenge Forskrifter om

denne. Formalitetsindsigelserne maa herefter

bebudes i Tilsvarssknfiet, naar de agtes bragte

til Forhandling allerede i det i § 163 om-

handlede Mode; men de kunne ogsaa opsættes

t i l Sagsøgtes Sagfremstilling, idet dette for-

mentlig er tidsnok, naar de forsi skulle brin-

ges t i l Forhandling i det i § 173 omhand-

lede Mode; i Sagsfremstillingen maa de i ethvert

Tilfælde gjentages, eftersom Sagføgeren ellers

med god Grund kunde antage, at en i T i l -

svarsskriftet nævnt, men ej i Sagsfremstil-

lingen optaget Formalitetsindsigelse var fra-

faldet. Det følger af Sagens Natur, at fra

den her givne Regel om forudgaaende skriftlig

Meddelelse maa undtagcs de Formalitetsind-

sigelser, som netop gaa ud paa, at Sagssgeren

ikke har sat Sagsøgte istand t i l eller givet

ham behørig Varsel t i l at fremkomme med

sit Tilsvarsskiift, ligesom skriftlig Meddelelse

fra Part t i l Part naturligvis ej heller kan være

nødvendig, for at Afvisning i Embeds Medfor

kan finde Sted. Men selv om Formalitets-

indsigelserne ikke have været bebudede enten i

Tilsvarsskriftct eller i Sagsfremstillingen, ere

de dog ikke udelukkede fra at kunne tages i

Betragtning, naar Sagsøgeren ej protesterer

derimod, og da han i Reglen onsker Sagen

fremmet faa hurtigt som muiigt, vil han ofte

finde sig foranlediget til hellere at samtykke i,

at Formalitetsindsigelser fremsættes i den

mundtlige Forhandling, uagtet de ikke have

været skriftligt bebudede, end han vil bevirke,

at Sagen skulde blive udsat. For at det, selv

om saadant Samtykke er givet, dog ikke skal

blive aldeles uden Spor i Akterne, at disse

Formaliteisindsigelser have været fremsatte, er

det i § 175 2det Stykke foreskrevet, at de

efter Rettens Foranstaltning skulle tilfores Rets-

bogen, hvad der naturligvis ogsaa bliver at

iagttage med Hensyn t i l Indsigelser gaaende

ud paa, at Sagsøgte ej er bleven sat istand

t i l eller har faaet behørigt Varsel t i l at frem«

komme med fit Tilsvar.

Sædvanligvis ville Formalitetsindsigelser

angaa blotte juridiske Kvæstioner. Lovforslaget

gaar derfor i § 175 3die Stykke ud fra, at

der for deres Skyld i Reglen ikke vil behøves

nogen særskilt Bevisførelse, hvortil Udsættelse

kræves. Men da det dog kan forekomme, at

særskilt Bevis for en eller anden faktisk Om«

skændighed maa fores enten ved Vidner eller

paa anden Maade, maa Lovforslaget frembyde

en Vej, der da kan benyttes. Derfor fore«

skaaes det, at Retten i slige Tilfælde har at

træffe de fornødne Bestemmelser med Hensyn

ti l Sagens Udsættelse, Maaden, hvorpaa Be-

viset skal fores osv, Herved bliver naturlig«

vis Proceslovens Forskrifter om Maaden, hvor-

paa det enkelte Bevismiddel skal tilvejebringes

at følge, men iøvrigt lades der Retten frie

Hænder i Henseende ti l Ordningen af Bevis«

forellen.

Naar Formalitetsindsigelser ikke frem«

sættes eller de, der fremsættes, ere paa»

kjendte, skrides der, forsaavidt ikke Afvisning

finder Sted eller Sagen udsættes ifølge

/



§ 157, t i l Forhandlingen af Sagens Realitet

(§ 176).

Det er allerede foran S . 11 ff. angivet

i almindelige Træk, hvorledes Realitetsforhand-

lingen er ordnet. Der finder fsrst paa Grund-

lag af Sagsfremstillingerne en mundtlig For»

handling Sted mellem Parterne, men under

denne skulle de tun fremkomme med deres

Fremstillinger af Sagens Sammenhæng, uden

at Spørgsmaalet om, hvorvidt og hvor-

ledes disses Rigtighed i fornødent Fald

skal bevises, endnu kommer i Betragtning,

Kun Dokumenter, ved hvilke Parierne ville

understøtte deres Paastande, skulle, naar de ere

Parternes Raadighed undergivne, i Reglen

forelægges allerede paa dette Tr in af Sagen

og kunne kun undtagelsesvis fremkomme senere

(§ 240), men om andre Beviser er dcr endnu

ikke Svorgsmaal, ligesom der ikke heller kan

finte nogen Forhandling Sted om Bevisets

Fsrelse. Det er derfor ikke befalet, men kun

tilladt Parterne i Lobet af Forhandlingerne

at fremkomme med deres Tilbud og Begsærin«

ger om at maalte fore Bevis for Omstæn-

digheder, paa hvilke Sagens Afgjørelse for-

mentlig vil komme ti l at bero. Dels vil det

ikke kunne nytte at forbyde Parterne i en

mundtlig Forhandling at fremkomme med slige

Udtalelser, der ofte falde meget naturligt fom

bestyrkende de givne Fremstillinger af Sagens

Sammenhæng, dels kan det vel ogsaa under-

tiden hænde, at Modparten opgiver at benægte

en eller anden Omstændighed, naar han herer,

at og hvorledes Modparten kan bevise den,

saaledes at herved en særskilt Bevisførelse spares.

Sagens Behandling foregaar paa den

Maade, at Parterne ved dens Paaraab frem-

stille sig og overgive t i l Retten deres Sags-

fremstillinger, jfr. § 170, af hvilke paa delte

Trin af Forhandlingerne kun selve Paastanden

oplæses, jfr. Z 176 3 die Stykke. Derefter

have Parterne at give en mundtlig Fremstil-

ling af Sagens Sammenhæng under behorig

Paaberaabelse af de fremlagte Dokumenter og

af de juridiske Betragtninger, som efcer deres

Formening ville være af Betydning for Sa-

gens Afgjørelse, hvorefter de nedlægge deres

Paastande. For at fremhæve saa bestemt som

muligt, at der skal dommes efter den munot«

lige Forhandling, er det udtrykkeligt forestre,

vet, at Sagsfremstillingerne, afset fra selve

Paastanden, ikke i Reglen skulle oplæfes. At

anordne, at Sagsfremstillingerne i deres Hel-

hed ved Forhandlingens Begyndelse skulde op-

læses, vilde vistnok være meget uheldigt; thi

en saadan Oplæsning er i sig selv et kjede-

ligt og tidsspildmde Intermezzo i Forhand-

lingerne, da Intet er mere trættende og mindre

skikket ti l at holde Opmærksomheden i Live

end lange Oplæsninger af skriftlige Fremstil-

linger. Man vilde kun faae et ufuldkomment

Billede af Sagen ved Oplæsningen, medens

paa den anden Side Interessen for og Ind«

trykket af den bagefter fslgende mundtlige

Forhandling dog altid vil blive noget svækket

derved. Lovforslaget gaar altsaa ud fra, at

der i de fleste Sager ikke behsver at finde

Oplæsning Sted, idetmindste ikke af Sags-

fremstillingerne i deres Helhed. Derimod kan

det undertiden være hensigtsmæssigt, at storre

eller mindre Dele af dem oplæses paa pas«

sende Steder under Forhandlingernes Gang,

hvor Faktum er indviklet, og hvor d?t kommer

an paa neje at lægge Mærke t i l Parternes

Fremstilling, Derfor er der givet Retten for«

noden Myndighed t i l efter sit Skjsn at be-

stemme, baade om og i hvilket Omfang Sags-

fremstillingerne skulle oplæses, samt paa hvilket

Tidspunkt i Lobet af Forhandlingerne dette fkal si?.

Den mundtlige Ortverling mellem Par-

terne foregaar efter de almindelige Regler i

§ 8 1 og zz 93 ff. under Formandens

Ledelse. Den eneste særegne Regel, Lovfor-

staget opstiller her, er, at enhver af Parterne

har Adgang t i l i Reglen at faae Ordet to

Gange, men iøvrigt afstikker Formanden

Grænserne for Forhandlingerne og kan navn«

lig slutte dem og optage Sagen, naar den

synes ham at være tilstrækkeligt afhandlet.

I mange Tilfælde vil Retten da strax kunne

afsige endelig Dom (§ 178), nemlig i de

hyppigt forekommende Tilfælde, hvor der enten

kun foreligger rene Retsspørgsmaa!, medens Fak-

tum er uomtvistet (in coute38o), eller hvor det

hele Stridsspørgsmaal drejer sig om Fortolk-

ningen af Kontrakter, Testamenter eller andre

skriftlige Dispositioner. Den mundtlige For«

handling vil i Reglen ikke medtage mere end



eet Retsmøde, men kan den ikke endes i eet
Retsmøde, maa den fortsættes i det næste.
Thi det ligger i den mundtlige Foihandlings
Natur, at den ikke maa afbrydes ved andre
mellemkommende Sager, der kunne dele Op-
mærksomheden og forstyrre Indtrykket.

I de Tilfælde, hvor der ikke bliver
Spørgsmaal om Bevisforelse og hvor Sagen
kan afgjøres efter den forfte mundtlige For-
handling, viser den mundtlige Procedure sig
i sin fordelagtigste Skikkelse. Sagen endes
med en Hurtighed og en Lethed, som staar i
skarv Modsætning t i l den skriftlige Proces-
maades tunge og langsomme Gang, og For-
handlingerne, der ikke afbrydes ved mellemfal-
dende Bevisspørgsmaal, frembyde et Liv og
en Interesse, som den skriftlige Procedure al-
drig kan være i Besiddelse af. Naar der t i l -
træuges andet Bevis end de Dokumenter og
andre t i l Oplysning tjenende Gjenstande, som
fremlægges i Forbindelse med Sagsfremstil-
lingerne og benyttes under den første mundt-
lige Forhandling, maa den hele Fremgangs-
maade nødvendigvis blive noget mere kompli-
ceret. Dette er Tilfældet, hvor det er nodven-
digt at oplyse Noget ved Vidner, S y n og
Skjon eller Parternes egen Forklaring. De
Grundsætninger, som maa gjøre sig gjældende
i denne Henseende, navnlig af Hensyn t i l
Umiddelbarhedsprincipet og den deraf følgende
Koncentration af Forhandlingerne ere i Almin-
delighed angivne ovenfor S . 9 ff. Derti l
henvises paa dette Sted. Kun skal der her
tilføjes nogle Bemærkninger om Enkelthederne.

Dersom Retten efterat have optaget
Sagen ved den første mundtlige Forhandlings
Slutning finder, at der ikke kan afsiges Dom,
fordi der mangler Bevis for Omstændigheder,
som efter Parternes Fremstilling have Betyd-
ning for Sagens Afgjørelse, skal der efter §
179 afgives en Kjendelse, hvorved det bestem«
mes, hvilke disse Omstændigheder ere. Da
det ifølge § 176 er en f r i Sag, om Par-
terne under den første Behandling ville frem-
komme med Tilbud og Begjæringer om at
maatte fore Bevis for Et eller Andet eller
ganske ville afholde sig herfra, er det natur-
ligt i § 179 at udtale som Regel, at Retten
i at afgjøre, hvilke Omstændigheder der

trænge t i l Bevis, ikke har at tage noget
Hensyn t i l , om Parterne have ^begjært at ste-
des t i l Bevisforelfe for disse Omstændigheder
eller ikke. Der gaaes ud fra, at det ikke
paahviler Parterne direkte eller indirekte paa
Forhaand at udtale Noget om, hvad der behøver
at bevises. Den Kjendelse, som Retten" afgi-
ver efter § 179, skal saa fuldstændigt og be-
stemt som muligt angive, hvad der skal bevi«

! fes. Derimod bor den efter Kommissionens Op-
! fattelse, hvorom er talt ovenfor paa anforte Sted,
! ikke indeholde Noget om Bevisbyrden. Lov-
forslaget gaar ud fra, at naar Retten blot
udtaler, hvad der skal bevises, maa det være
vedkommende Parters Sag paa deres egen
Risiko at bedomme, hvem af dem der har at
fremskaffe det forlangte Bevis. Hvad den

j heromhandlede Kjendelses Retskraft betræffer,
er det Lovforslagets Mening, at kun forsaavidt
angaar Resultatet, navnlig Spørgsmaalet om,
hvad der skal bevises, har Kjendelfen en rets-

' kraftig og for den følgende Procedure bin-
dende Betydning; derimod ere de i den ud-
trykkeligen eller stiltiende indeholdte Forudsæt-
ninger om Retsforholdet iøvrigt uden Betyd-
ning. Er Kjendelsens Konklusion blot rigtig,

^ saaledes at den ifølge samme foregaaende
i Bevisforelse afgiver et tilstrækkeligt Grundlag
sor den senere endelige Paakjendelse af Sagen,

^ kommer det ikke i Betragtning, om Retten
iøvrigt ved Kjendelsens Afsigelse er gaaet ud
fra en eller anden Forudsætning om Retsfor-
holdet, der i den endelige Dom maa opgives

! som fejlagtig. Det Anfsrte maa bl. A. have
^ t i l Folge, at der heller ikke udførdres nogen
! saadan udtommende og omhyggelig Begrun-
! delfe af den i § 179 omhandlede Kjendelse,
! som ved den endelige Dom er nødvendig.
! Er den afsagte Kjendelse i Resultatet urigtig,
^ vi l den dog ikke kunne tilsidesættes af Retten,
^ som har afsagt den, men den kan kun rettes
, ved Paaanke, og hvad denne angaar, maa
^ ifølge § 294 den Regel gjælde, at der ikke
kan finde særskilt Paaanke af Beviskjendelsen
Sted, men den kan først paaankes i Forbin-
delse med den endelige Dom i Sagen, saale-
des, at hvis Beviskjendelsen forandres, maa
dette medføre Ugyldigheden af den efterfol-
gende Behandling og Hjemvisning, jfr.

12



90

§ 295, og vedkommende Parter maa da fore-!
tage ny Bevisforelse i Henhold t i l Hojesterets
Afgjsrelse, jfr. §Z 298 og 318. Det her!
berorte Spørgsmaal om Beviskjendelsens Be- !
tydning er meget vanskeligt og omtvistet, og
det vil derfor neppe kunne undgaaes, at der!
om det vi l vcere forskjellige Meninger her lige-
som andetsteds. Der kan for det Forste spor-
ges, om Beviskjendelsen skal være en blot
procesledende Bestemmelse af Retten, som
denne selv kan forandre, naar den siden un- !
der Sagens Gang maatte komme t i l anden!
og bedre Indsigt, eller om den skal vcere rets-
kraftig og bindende for Retten. Besvares
dette Spørgsmaal derhen, at Beviskjendelsen!
ej bor kunne forandres af Retten, men skal i
vcere reiskraftig og bindende, opstaar atter det
Spørgsmaal, om den da skal kunne gjøres t i l !
Gjenstand for Paaanke, strax naar den afsiges, i
eller om den først skal kunne paaankes i For-
bindelse med den endelige Dom, jfr. angaaeude
disse Spørgsmaal Nellemann , O m mundtlig
Rettergang i civile Eager" S . 112 ff. Kom-
missionen har troet at burde tilraade det ovenfor
angivne System, idet man har ment, at Fordelene
derved overveje Manglerne. Vel medfører det, at
Retten kan blive nodt t i l at afsige en endelig Dom,
hvis Uholdbarhed i Forvejen ?r Retten selv
indlysende, fordi den hviler paa en urigtig
Beviskjendelse, og fra dette Synspunkt kan
det synes urimeligt, at Retten skal være bunden
ved en Beviskjendelse, hvis Urigtighed den!
selv indser, og at det ikke skal vcere Retten
tilladt selv at forandre Bcviskjendelsen og ^
saaledes spare Parterne en Paaanke og den
dermed følgende Udgift og Tids'pilde. Men
hertil maa bemærkes, at der bliver en langt
storre Fasthed i den senere paafølgende Pro-
cedure, og at Beviskjendelsen selv vil blive
behandlet med langt stoire Omhyggelighed,
naar den er bindende for den Ret, som har
afsagt den, hvortil endvidere kommer den Be-
tragtning, at naar Beviskjendelsens retskraftige
Indhold reduceres t i l Angivelsen af, hvad der'
trænger t i l at bevises, uden at der skal ud-
tales noget om Bevisbyrden og uden at
Beviskjendelsens Indhold isvrigt er bindende
med Hensyn t i l de Forudsætninger eller Ud-
talelser om Retsforholdet, som den maatte

indeholde, formindskes i hoj Grad Sandsyn-
ligheden for, at den vil blive urigtig, thi
Spørgsmaalet om, hvad der behøver at bevises,
vi l i Reglen ikke være meget tvivlsomt eller
vanskeligt, og Retten har det i sin Magt for
en Sikkerheds Skyld at forlange Bevis for Om-
stændigheder, hvis Irrelevants ikke er aldeles
utvivlsom. Men naar Beviskjendelsen betrag-
tes som bindende for Retten, opstaar endvidere
det Spørgsmaal, om det ikke vilde vcere ret-
test at tilstede dens ojeblikkelige Paaanke.
Heller ikke dette kan Kommissionen tilraade.
En saadan Paaanke maatte, naar den
skulde svare t i l sin Hensigt, nemlig at fore-
bygge en videre Procedure paa et urigtigt
Grundlag, medføre en Standsning i Sagens
Gang, idet Udforelfen af den som urigtig
angrebne Beviskjendelse maatte stilles i Bero,
indtil den hojere Rets Afgjørelse forelaa.
Men herved vilde der aabnes en hojst farlig
Adgang for den Part, som heri var inter-
esseret, t i l at udhale Sagen, og naar hensees
t i l den ringe Sandsynlighed for Fejlagtigheden
llf en Beviskjendelse af et saa indskrænket
Indhold, vil det sikkert i processuel Hen«
feende være et meget mindre Onde, at en-
gang imellem en Bevisforelse og en endelig
Dom spildes, end at en Adgang aabnes t i l
saa at sige efter Behag at udhale Sagen
efter Bcviskjendelsens særskilte Paaanke.

Da Lovforslaget, som ovenfor S . 11
forklaret, ikke fordrer Bevismidlernes An-
givelse i Forbindelse med Parternes Anbringen-
der om Sagens Sammenhæng, men følger en
modsat Grundsætning, skal der ifølge § 180,
naar Beviskjendelsen afgives, ved samme Lej-
lighed berammes et nyt Mode, i hvilket Par-
terne skulle angive, hvilke Beviser de snske at
fremfore t i l Oplysning om de Dele af det om-
tvistede Faktum, som enhver især af dem anser sig
for Pligtig at bevise eller dog for en Sikker-
heds Skyld anser det for klogest at bevise.
Da den ene Part i sine Forlangender om at
stedes t i l Bevis nødvendigvis maa vcere af-
hængig af, hvilke Beviser den anden Part
vi l fremkomme med, maa det, naar ikke flere
sukcessive Moder t i l Bevisforelsens Forbere-
delse skulle blive nsdvendige, hvilket Lovfor«
staget vil undgaa, være Regel, at enhver af



Parterne nogen Tid forend vedkommende

Retsmøde skal give Modparten skriftlig No-

tits om, hvilke Bevifer, han ifølge den afsagte

Kjendelse vil benytte, og hvad han ved disse

vil godtgjøre. Herved tænkes der ikke paa en

generel Angivelse af, at Parten vil bevise

dette eller hint ved Vidner eller desl., men

Djemedet kroever en speciel Angivelse af, hvilke

Vidner, der agtes forte ofv. og en fpecicl

Angivelse af de Fakta, som ved disse Vidner

skulle oplyses. Kun da er Modparten istand

ti l at bedomme, om der for ham er Grund

til at fore Modvidner eller andre Modbeviser.

Da saadanne Modbeviser i dette Ords videre

Betydning naturligvis ikke kunne opgives, for-

end man har faaet Meddelelse om, hvilke

Hovedbeviser, der agtes forte, kan det ikke for-

langes, at de skulle meddeles den anden Part

forud for Model, hvilket i Reglen heller ikke

vil være fornødent, men det maa vcere t i l -

strækkeligt, at de angives i selve Retsmødet.

Skulde han i Anledning af Modbeviserne

onske fra sin Side at fore nye Beviser, maa

han opgive det strax paa Stedet eller frem-

komme dermed senere, idet han henskyder sig

under Z 182.

I selve Retsmødet skulle i Reglen alle

de t i l Bevisførelsens Forberedelse fornødne

Bestemmelser træffes af Retten. Parterne

skulle fremkomme med deres Begjæringer om

at stedes t i l Bevisers Forelse, og Retten har

at afgjøre, hvorvidt og hvorledes disse skulle

tages t i l Folge, hvorom flere særegne Bestem-

melser ere givne i § 181. Den almindelige

Regel er udtalt i § 180, at saavel de i Pa-

ragrafens Begyndelse nævnte Begjæringer om

at stedes t i l Fsrelsen af Beviser som alle andre

Bemærkninger med Hensyn t i l Bevisets Forelse,

der kræve en Bestemmelse af Retten, skulle frem-

sættes i det nævnte Retsmøde. Hertil knyttes

imidlertid en vigtig og ejendommelig Forskrift,

der ved første Djekast kunde synes paafaldende,

nemlig at Retten kan modsætte sig Benyttelsen af

et Bevis, hvis Tilvejebringelse vilde medføre en

uforholdsmæssig Udsættelse af Sagen. Me-

ningen hermed er naturligvis ikke, at Retten

vilkaarligt skal afskjære en Part fra at oplyse

sin Sag ved de fornødne Bevifer, naar dis-

ses Tilvejebringelse vilde kræve lang T id ;

men Meningen er kun at sætte Retten istand

t i l at nægte Adgangen ti l at fore Beviser,

hvis Tilvejebringelse kræver en i Forhold t i l

deres Vigtighed og Betydning for Sagens

Afgjørelse altfor lang Tid. Efter den gjæl-

dende Ret maa der indrommes fornøden Ud»

scrttelse t i l at fore et Bevis, saasnart det ikke

maa erklæres for at være aldeles irrelevant.

Men skjsnt et Bevis ikke er irrelevant, kan

det dog ofte være af en saa underordnet og

tvivlsom Betydning for Sagens Afgjsrelse,

at det ikke vilde være rigtigt at udsætte Sa-

gen derefter, og dette Sidste vil være Tilfældet

i saameget desto hojere Grad, jo storre Ret-

tens Frihed i Bevisbedsmmch'en er. Derfor

giver Lovforslaget Retten en diskretionær Myn-

dighed t i l at modsætte sig saadanne Beviser,

som vel ikke paa Forhaand kunne erklæres

for irrelevante, men som dog have en saa

underordnet og tvivlsom Betydning, at det

vilde være ufornuftigt at lade Sagen hvile

for deres Skyld, naar deres Tilvejebringelse

kræver lang T i k Begjæringer om at maatte

fore saadanne Beviser vil desuden ofte vane

begrundede i Lyst t i l at udhale Sagen og ikke

i en virkelig Trang t i l at oplyse den; men

da dette naturligvis aldrig kan bevises, staar

Retten let magteslos overfor saadanne Intr i- .

ger, naar den ikke har en diskretionær Mvn-

dighed af en vis Vidde At denne Myn-

dighed bor anvendes forsigtigt og hensynsfuldt,

er en Selvfølge, Men der kan efter vore

processuelle Traditioner ikke være Tvivl om,

at dette vil blive Tilfældet; der er mere

Grund t i l at befrygte, at vore Domstole ikke

ville benytte den heromhandlede Myndighed

tilstrækkeligt, end t i l at befrygte, at de ville

benytte den letsindigt eller overdrevent.

I § 181 angives de vigtigste enkelte

Bestemmelser, som ville være at træffe i det

heromhandlede Retsmøde t i l Bevisførelsens

Forberedelse. Det er ingen udtommende An-

givelse, men kun en Række Ezemvler, hvorom

her er Spørgsmaal. Forsaavidt kunde § 181

undværes, men der kan vel ingen Tvivl være

om, at Tydeligheden og Nnskueligheden be-

fordres ved den. Retten skal altsaa først og

fremmest afgjøre, hvorvidt det kan tilstedes

Parten at fore de Beviser, han har begjært
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at maattc fremkomme med (Litr. a.); ved Af°

gjørelsen heraf kommer det naturligvis an

paa, om Retten antager, at disse Bevisers

Forelse er nødvendig og tjmende t i l at oplyse

det, som skal oplyses i Sagen. Dernæst be-

stemmes det, hvorledes Beviserne skulle fores,

(Litr. b.), og her kommer det navnlig an paa

at afgjøre, om det kan anfees for nødvendigt

at Vidner og Synsmænd mode umiddelbart

for Hovedretten — hvilket ifølge Umiddelbar-

hedsprincipet er det Regelmæssige — eller om

deres Afhorelse for Underret kan være tilstræk-

kelig eller paa Grund af Afstandsbestemmelser

er nødvendig, jfr. herom §§ 203 og 232.

Endvidere blive (Litr. o.) tilsvarende Bestem-

melser at træffe med Hensyn t i l Parternes

personlige Afhorelse, forsaavidt en faadan er

forlangt eller tilbudt af Parterne, jfr. § 96.

Endelig bliver ogsaa de med Hensyn t i l Edi-

tionspligten fornødne Paalæg og Bestemmelser

at give (Litr. 6.) Kort sagt: Formaalet maa

være at træffe alle t i l Bevisforelsens Forbe-

redelse fornødne Bestemmelser, saaledes at

denne i sin Tid paa Grundlag heraf kan fore-

gaa i det dertil bestemte Retsmøde, uden at

nogen ny Udsættelse behøves.

Samtidig med at ovennævnte Bestem-

melser træffes, bestemmer Retten en Tid ti l

Bevisforhandlingen og den i Forbindelse her-

med staaende mundtlige Slutningsforhandling.

Herved bliver der at fe hen t i l , at der levnes

Parterne den fornødne Tid t i l at skaffe deres

Beviser tilstede, og der bliver altsaa at tage

behorigt Hensyn t i l de Indkaldelsesfrister,

hvorpaa Vidner have Krav, jfr. § 206, frem-

deles t i l , at Synsmænd kunne faae deres For-

retning færdig og desl,, og i Forbindelse her-

med tillige t i l , at Parterne kunne faae en

passende Tid t i l at overtænke og forberede de-

res mundtlige Plajdoyer. Retten maa herved

have for Dje paa den ene Side, at Sagen

ikke uden Fornodenhed opholdes, og paa den

anden Side, at Bevisforhandlingen uden Op-

hold og Hindring kan foregaa t i l den beram-

mede Tid, da det altid er at anse som en

stor Ulempe, om dens Udsættelse skulde blive

fornøden og derved muligvis unyttige Moder

af Vidner og Andre foraarsages.

Denne sidste Betragtning, den i Umid-

delbarhedsvrincipet liggende Nødvendighed for

at koncentrere Bevisforhandlingen, medfører

som ovenfor S . 12 bemærket en Nodvendig-

hed for t i l en vis Grad og fra et vist Tids-

punkt at prækludere Beviser. Herom gives

der fornøden Forstrift i § 182, der baade

udtaler Hovedreglen, nemlig at det ikke kan

tillades Parterne under Bevisforelsen og den

i Forbindelse med samme staaende mundtlige

Slutningsforhandling at betjene sig af andre

Beviser end dem, hvis Fsrelse Retten i det i

§ 180 omhandlede Mode har tilladt, hvoraf

altsaa følger, at de Beviser, som ikke paa be-

horig Maade ere angivne i dette Mode, ere

udelukkede, og tillige angives den Undtagelse

fra Hovedreglen, som kan tilstedes, nemlig at

det kun, hvor særegne Omstændigheder retfær-

diggjøre det, tillades en Part i det t i l Bevis-

forhandlingen bestemte Mode at fremkomme

med Beviser, hvis Forelle ikke paa den an-

givne Maade af Retten er tilladt, og selv

hvor en Part mener under Paaberaabelse af

særegne Omstændigheder at kunne fremkomme

med slige Beviser, maa der gives Modparten

Underretning herom 3 Dage forend Retsmødet,

At Fremsættelse af Beviser paa dette sildige

Trin af Sagen ikke kan tilstedes en Part,

uden at der efter Omstændighederne maa finde

Udsættelse Sted, for at Modparten kan søge

Modbevis og desl,, er en Selvfølge, jfr. §

184 2 det Stykke, Litr. d.

Ped § 183 indskydes der en Bestemmelse,

som maaste kan faae nogen praktisk Betydning,

idet der aabnes Adgang ti l at koncentrere den

hele Bcocmdling af Sagen paa een Retsdag,

uagtet Bevisfovclse ved Vidner benyttes.

ifølgc de almindelige Regler vil Sagens Be-

handling i saadannc Tilfælde falde paa 3

Retsmøder, nemlig det Mode, hvori efter Sa-

gens mundtlige Forhandling Bevis forlanges

af Retten (§ 179), det Mode. hvori Vevis-

ferelsen forberedes (§ l80), og det Mode, hvori

Bevisforelsen og i Forbindelse hermed Elut-

ningsforhandlingen finder Sted (§!84). Hen-

sigten med § 183 er at gjsre det muligt at

sammendrage alt det, der ellers fordeles paa

3 Meder, ti l et eneste Mode, naar de proces-

suelle Betingelser for, at dette kan ske, iøvrigt

ere tilstede. I saa Henseende maa det først og
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fremmest fordres, at Parterne ere enige herom;
thi enhver af dem maa kunne forlange, at der
gives ham den Adgang t i l at overveje og forberede
sin Procedure, være sig t i l Angreb eller t i l
Forsvar, fom felger af Lovens Ordning af
Fremgangsmaaden. Dernæst maa det fordres,
at Parterne serge for, at Vidnerne godvilligt
indfinde sig i Retsmedet, saaledes at de, naar
der strides t i l Bevisforclse, kunne fremtræde,
uden at Retten opholdes med at vente paa
dem. Endelig udførdres ogsaa Rettens Sam-
tykke, ikke alene fordi den maa bcdomme, om
der er Tid t i l Tagens Foretagelse af Hensyn
t i l , hvad der iøvrigt ligger for t i l Behandling
den D a g , men ogsaa fordi det maa overlades
t i l Retten at bcdomme, om den tror strax at
kunne overse den hek Sag tilstrækkeligt og at
kunne afgive de fornødnc Kjmdelser paa Modet
uden Betænkningstid. Fremgangsmaaden maa,
hvis § 183 benyttes, blive den, at der forsi
finder en mundtlig Forhandling Sted, hvorefter
der straz afsiges Kjendelse angaaende hvad der
tiltrænger Bevis; derefter angive Parterne deres
Beviser og erholde Rettens Tilladelse t i l at
fore dem strax, og naar herom er sket behorig
Protokoltilforscl, forcgaar umiddelbart derefter
selve Bevisforclsen og eventuelt Slutnings-
forhandlingen, Al t i det samme Retsmøde. En
saa sammentrængt Bchandlingsmaade vi l der
naturligvis ikke let blive Spørgsmaal om und-
tagen i Sager, der, fra den juridiske Side be-
tragtede, ere simple og klare, men i hvilke der
maa afhores nogle Vidner, om hvilke begge
Parterne cre enige, og som derhos afgive det
eneste Oplysningsmiddel i Sagen.

Efter § 183, der paa en Maade fremtræ-!
der som et parenthetiff Indskud, gaaes der
videre i Fremstillingen af den almindelige Pro-
cedure, og i §§ 184—195 omhandles selve Be-
visforelsen og den eventuelle Slutningsforhand-
ling i Sagen.

Det fslger af Procedurens Beskaffenhed,
at Udsættelse af det t i l Bevisførelsen og S lu t -
ningsforhandlingen bestemte Retsmøde kun'
undtagelsesvis bor finde Sted. jfr. ovenfor
S. 12; men det er paa den anden Side ikke
muligt at udelukke enhver Udsættelse af be-
meldte Mede. Det gjælder kun om dels at
indskrænke de Tilfælde, hvor Udsættelse finder

Sted, saa meget som muligt, dels at gjsre
Udsættelsen saa lidt generende som muligt,
navnlig ved at virke hen t i l , at spildte
Moder saavidt muligt forcbygges ved betimelig
Afsigelse af det berammede Mode.

I § 184 omhandlcs de Tilfælde, i hvilke
der overhovedet kan være Spørgsmaal om Ud-
sættelse med Hensyn t i l Bevisforhandlingens
Foretagelse. Foruden at der naturligvis —
om end sjældent — kan forekomme Forhindrin-
ger for Retten, f. Gz. andre Forretninger,
nævnes der for det Ferste uovervindelige For-
hindringer fra at give Mode t i l den berammede
Tid for Eagfsrcre og Parter, Vidners eller
Synsmænds Udeblivelse med eller uden lovligt
Forfald, samt overhovedet Umulighed af at faae
Beviserne rede t i l den fastsatte Tid eller andre
saadanne særegne Grunde. Det er indlysende,
at hvorledes man end indretter sig og hvor
stor Forudseenhed og Omsigt der end anven-
des i Berammelsen as Mode t i l Bevisforhand-
lingen, kan det dog hænde, at Sygdom eller
anden uovervindelig Hindring for en af de
Personer, der nsdvendigvis, aktivt eller passivt,
skulle tage Del i Forhandlingen, maa indrom«
mes at være en Udsættelscsgrund. Dog be-
mærkes, at der ved Udtrykket „uovervindelig
Forhindring" er antydet, at det ikke er t i l -
strækkeligt, at Retsmødet er generende eller
iøvrigt ubelejligt for Vedkommende, f. Ex. ved
at komme i Kollision med hans andre Forret-
ninger, men det fordres, at der skal være en
absolnt Forhindring tilstede, saaledcs at Ved-
kommende ikke kan præstere Medet, om end
med Tilsidesættelse af andre Hensyn. De vig-
tigste Ezempler paa saadanne Forhindring« ere
Sygdom og Fraværelse. Ogsaa kan det hænde,
at det ikke har været muligt at skaffe Bevi-
serne tilstede t i l den fastsatte Tid. s. Er. naar
Dokumenter skulle tilvejebringes fra Udlandet,
mm ikke have kunnet erhverves i den paareg-
nede T id , naar Syns- og Skønsforretninger
af mere kompliceret Natur kræve længere Un-
dcrsøgelser end paarcgnet, naar tekniske eller
videnskabelige Autoriteters Erklæringer seges
indhentede, men ikke endnu cre blevnc færdige
o. desl. Da det er umuligt at udtomme T i l -
fældene, er der tilfsjct: „eller andre saadanne
særegne Grunde" ere tilstede. Der fordres
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„særegne" Grunde, hvori ligger, at det ikke er

nok at anfore ganske i Almindelighed Tagens

Vidtloftighed, Bevisernes Mængde o. des!.,

men der maa nævnes bestemte konkrete Om-

stændigheder, som have forhindret Paagjældende

i at blive færdig i rette Tid. For det Andet

nævnes som en Omstændighed, der kan mcd-

føre Udsættelse af hcromhandlede Retsmøde,

at det i Henhold t i l § 182 undtagelsesvis t i l -

lades Parten at fore Vidner eller andre Be-

viser, som ikke have været angivne i det i

§ 180 omhandlede Mode. Naar der frem-

sættes , i Reglen ved Begyndelsen af det til

Bevisførelsen bestemte Mode, Vegjæring om at

maatte benntte Vidner, som ej tilforn ere op-

givne, og saadan Begjæring efter Omstændig-

hederne tages n l Felge, vil det, selv om Vid-

nerne cre tilstede som frivilligt medende, dog

ikke kunne gaa an at føre dem straz, da Mod-

parten maaskc i Anledning af dem vil fere

Modvidner eller ssge andre Beviser tilveje-

bragte og i al Fald maa være berettiget t i l

at faae fornøden Frist ti l at overveje, hvad han

ver gjsre. En Udsættelse vil altsaa i saadant

Fald være fornøden.

Det er i Lovforslaget hævdet, at Udsæt-

telscssvorgsmaalet maa rejses og afgjøres, for-

inden Bevisforelsen begynder, jfr. § 187,

hvorom senere. Helst bor Udsættelsen bringe?

paa Bane og indrommes forend det t i l Be-

visførelsen bestemte Retsmøde, da dette i saa

Fald betimeligt kan afsiges; men sker dette

ikke, maa det i ethvert Fald rejses og afgjøres

ved Begyndelsen af det nævnte Retsmøde.

Herom handles i §§ 185 og 186. Den

fsrstc af disse aabncr den videst mulige Ad-

gang ti l at faae Udsættelsesspørgsmaalet bragt

t i l Afgjørelse førend Retsmødet og saa betime-

ligt, at dette kan afsiges og derved unvttigt

Mede af alle Vedkommende forhindres. I n i -

tiativet kan tages saavel af enhver af Parterne

som af Retten selv. Forst omtales det Ti l -

fælde, at en Part forudser, at han vil bliv«

nodt ti l at forlange Bcvisforelsen udsat, hvilket

kan hidrsre ikke blot fra, at han selv eller

hans Tagferer ej ville kunne være rede t i l den

fastsatte Tid, men ogsaa fra, at Vidner, der

fra hans Side skulle fores, have faaet Forfald,

eller at andre Bevisligheder ej ville kunne

staffes tilstede t i l den Tid. Det paalægges i

saadanne Tilfælde vedkommende Part som Pligt

at henvende sig til Rettens Formand saa be-

timeligt, at der om Udsættelsen, hvis en saa-

dan tilstaacs, ved Partens Foranstaltning kan

gives alle Vedkommende Underretning, saaledes

at deres forgjæves Mode afværges, og For-

sommclse fta Partens Side med at bringe

Spørgsmaalet frem i rette Tid og med at give

Underretningen paadrager Ansvar efter Reglen

i Slutningen af Paragrafens tredie Stykke.

Isvrigt er det ikke Meningen, at Rettens

Formand paa egen Haand kan afgjøre Udsæt-

telsesspørgsmaalet, men han har, naar Anmel-

delse og Begjæring om Udsættelse er fremkom-

men, at forelægge Spørgsmaalet for Retten,

bvorved isvrigt er forudsat, at dette sker ved

mundtligt Foredrag i et Mode uden alle For-

maliteter og saaledcs, at Afgjørelsen kan træf-

fes meget hurtigt. Navnlig sker den, uden at

Modparten kaldes til at ytre sig over Ud-

sættclsesspørgsmaalet. Dette er vel en Afvi-

gelse fra det Princip, som i vor nugjældcudc

Rettergang aldrig fraviges, at ingensomhclst

Afgjørelsc kan træffes af Retten, uden at der

er givet begge Parter Adgang ti l først at

ytre sig. Men en Gjennemforelsc af dette

Pnncip paa alle Punkter kan ikke siges at

være en saadan absolnt Retfærdiahcdsfoidiina,

som bor tilfredsstilles med Tilsidesættelse af

alle Hensigtsmæssiabedehensyn. Hvor der band-

les om Afgjørelscr, som enten kunne indvirke

paa Parternes materielle Ret, eller som knnne

volde dem Udgifter eller Besvær af nogen Be-

tvdenhed, bor det sikkert iagttages, at begge

Parter faae Lejlighed ti l at udtale sig, men

hvor Talen er om rene pvocesledendc Foran-

staltninger, hvortil navnlig hore Bestemmelser

om Retsmøderncs Afholdelse i Henseende til

Tid og Sted, kan det meget vel forsvares, at

Rettens Afgjerelse træffes paa Grund af en-

sidig Henvendelse fra en af Parterne, hvis vir-

kelige Hensigtsmæssighcdsgrunde tale herfor.

Og det er Tilfældet her. Thi dersom Mod-

parten skulde tilkaldes, hvilket da naturligvis

maatte ske med et passende Varsel, forinden de

i § 185 omhandlede Afgjerelser om Sagens

Udsættelse kunde træffes, vilde i de fleste Ti l -

! fælde Diemedet forspildes, uden at tale om de



Udgifter og den Besvar, som derved vilde
voldes.

Hvad angaar det sidste Stykke af § 185,
da indeholder det i Virkeligheden kun en An«
vendclse paa det hcromhandlede Tilfælde af
hvad der i § 79 er udtalt som almindeligere
Forskrift. Det er fundet hensigtsmæssigt paa
dette Sted specielt at fremhæve og derved
minde om, at Retten i Henhold t i l hin Para-
graf er berettiget og forpligtet t i l af egen Dr i f t
at aflyse Retsmedcr, som den ifølge de den
foreliggende Data maa vente at ville blive
resultatlose.

Lykkes det ikke at faae Spørgsmaalet om
Udsættelse af Bevisferelsen afgjort forinden det
dertil bestemte Retsmøde, enten fordi Udsæt-
telsesgrunden slet ikke eller for silde kommer t i l
vedkommende Parts eller vedkommende Rets
Kundskab, eller fordi vedkommende Part for-
sommer at foretage de foruodne Skridt t i l at
faac Modet aflyst og udsat — Noget, som kan
paadragc Parten Ansvar cfter § l85 næstsidste
Stykke, men ikke stille Parten ved hans Ret
t i l at faae Udsættelse —, maa Tpsrgsmaalct
om Udsættelse rejses ved Begyndelsen af selve
Retsmødet. Det Samme maa ogsaa gjælde,
naar vedkommende Part vel har rejst Spergs-
maalet om Udsættelse, men Retten ikke paa
hans ensidige Henvendelse og de af ham fore-
bragte Grunde har troet at kunne tilstaa den;
thi en saadan N.gtclse, hvori kun ligger, at
Retten ikke ifølge det da Foreliggende har
troet at burde indrsmmc Udsættelse, kan ikke
afstjære Parten fra at bringe Tpmgsmaalet
srem paany i de i § 186 omhandlede Rets-
meder, naar han troer at kunne ststte sin Paa-
stand ved nye Grunde. Ordene i § 186
gaa derfor ogsaa kun ud paa, at hvis der ikke
forinden det t i l Bevisførelsen bestemte Rets-
mede er taget Bestemmelse om dets Udsættelse,
kan saadan Bestemmelse tages i selve Mo-
det.

Det er en Selvfelgc, at Spørgsmaalct om
Udsættelse bor afgjeres, forinden der begyndes
paa Vevisferelsen, hvilket derfor ifølge § 186
maa iagttages af den Part, der vi l fremkomme
med Bcgjæring i saa Henseende. Som oven-
for bemærket, er det Lovforslagets Mening, at
Udsættelse med Bevisferelsens Foretagelse ikke

lettclig ber indrsmmes, da der altid udsprin-
ger flere Ulemper deraf og foraarsages Folk
Ulejlighed derved, men det er tillige vist,
at det ikke kan undgaaes at indrsmme Ud-
sættelse i visse Tilfælde. Disse ere angivne i
§ 184 og gjentages kun her. Ievr ig t henvises
t i l , hvad der cvenfor S . 93—94 er be-
mærke om dem.

Naar Bevisførelsen er begyndt, kan der i
Reglen ikke finde nogen Udsættelse Sted.
Herfra gjeres kun Undtagelse i de Tilfælde,
hvor det ikke kan være andet, nemlig naar
Vidner eller Syns- og Skjensmænd nægte at
besvare Epergsmaal og af denne Grund
enten Kjendelsens Paaanke eller Tvangsmidlers
Anvendelse maa finde Sted, jfr. § 187. Ellers
kan Udsættelse ikke gives. Selv om Bevis-
førelsens Gang indeholder Opfordring t i l at
tilvejebringe Beviser eller Modbeviser, som
kunne have Betydning for Sagens Bedommelse,
og selv om det ikke kan betegnes som en For-
ssmmelsc eller Uforsigtighed af Parten, at disse
ej ere tilvejebragte tidligere, kan der ikke faaes
Udsættelse for at fremkomme med dem. Den
begyndte Bevisferelse maa gaa sin Gang, og
Sagen maa paademmes efter hvad der saa-
ledes kommer t i l at foreligge. Derimod inde-
holdes i Reglerne om ny Foretagelse af Sa-
gen, jfr. § 327 1ste Stykke, en Adgang for
Parterne t i l en efterfølgende Hjælp. Man
kunde spørge, om det da ikke var at fore-
trække i § 187 at optage en Bestemmelse om,
at Udsættelse kan faacs, »aal det under Be-
visforclsms Gang viser sig. at dm ene eller
den anden af Parterne behevcr at fremskaffe
Beviser, uden at det kan lægges ham t i l Last
som en Forsemmclse, at disse ikke tidligere ere
bragte t i l Veje. Man kunde herfor anfsrc,
at det er en tidspildende Omvej og unyttig Be»
sværlighed for alle Vedkommende, at Forhand-
lingerne fores t i l Ende og Dom afsiges, naar
det er givet, at den afsagte Dom vi l blive
ophævet og ny Forhandling tilstedt, og at det
under saadannc Omstændigheder var bedre at
spare dette og hellere give Udsættelse straz
under Bevisforhandlingen. Kommissionen har
imidlertid efter gjentagen Overvejelse af dette
Punkt forkastet en saadan Adgang t i l Udsættelse
efter Bcvisforelsens Begyndelse. Det maa



forsi bemærkes, at man ikke ved at indrommc
den kan vinde, at det for os nye og fremmede
Institut, ny Foretagelse af Tagen, imod hvilket
der vistnok hos Mange vi l næres Betænkeligheder,
kan undværes. Thi den Mulighed bliver altid
tilbage, at uye Oplysninger erhverves eller op-
dages, efter at Dom er falden, og i det
Tilfælde gives der ingen anden Udvej end ny
Foretagelse af Sagen. Ved at tilstede Udsæt-
telse under den heromhandlede Forudsætning
vilde der altsaa kun opnaaes en lille I n d -
skrænkning i Antallet af de Tilfælde, i hvilke
ny Foretagelse af Sagen kan sinde Sted.
Derimod er det at befrygte, at Udsigten t i l
endog under selve Bevisforhandlingen at kunne
faae Udsættelse vilde udovc en stadelig Indfly-
delse paa Parternes Omhu i at forberede Be-
visforyandlingen. Lovforslaget stræber hen t i l
at fremkalde en saa alsidig og vel forberedt
Droftelse af Tagen under Bevisførelsen og
Hovedforhandlingen som muligt. Det er en
Betingelse for, at det hele System skal kunne
lykkes, at Bevisforbandlingen foregaar i eet
Træk, og at det kommer t i l at henhore t i l
Sjældenhederne, at den maa afbrydes og gen-
tages. Intet vilde mere bringe Systemet i
Miskredit, end om dette gik hyppigt paa.
Derfor maa Intet gjøres, som paa nogen
Maade kunde svække Opfordringen for Par-
terne t i l at samle det hele Vevisstof og i alle
Henseender gjøre sig rede t i l at debattere Ta -
gen t i l Ende i det dertil ansatte Mode. Fra
dette Synspunkt vil det findes netop at være
i sin Orden, at der vel skal være en vis Ad-
gang t i l at afhjælpe Fejl og Mangler i Be-
visforclsen, naar disse maa erkjendes for at
være Parten utilregnelige, men at denne Ad-
gang ikke bor være let. At et stsrre Apparat
maa sættes i Bevægelse i saa Henseende —
navnlig den hele for at opnaa ny Foretagelse
af Tagen fornødnc processuelle Fremgangs-
maade — er derfor ikke t i l nogen Skade.
Dert i l kommer ogsaa den Betragtning, at me-
dens en Adgang t i l Udsættelse efter Bevis-
fsrclsens Begyndelse vel undertiden kunde spare
den paafølgendc Domsafsigelse og Tagens nye
Foretagelse, maa det paa den anden Tide be>
mærkes, at det heller ikke saa sjælden vi l
knnne hænde, at vedkommende Part, som ellers

havde begjært Udsættelse t i l yderligere Bevisers
Erhvervelse, naar han ser Dommen, dog vi l
beslutte sig t i l at blive staaende ved den. Dels
kan det være, at Dommen giver Parten Med-
hold i alt Væsentligt, idet de i Partens Tan-
ker fornødne og yderligere Oplysninger og Be-
viser ikke af Retten ere blevne ansete for fornødne t i l at fremkalde det af Parten attraaede
Resultat, dels kan det hænde, at Parten ved
at se Dommen kommer t i l den Indsigt, at det
ikke vilde kunne have hjulpet, om de af ham
paatænkte nye Oplysninger eller Beviser vare
blevnc fremstaffede. I disse Tilfælde undgaaes
altsaa netop ved det i Lovforslaget fastholdte
System en Udsættelse af Bevisforhandlingen
og en derved nedvendiggjort Gjentagelse af
den.

I det andet Stykke af § 187 indeholdes
den — isvrigt i al virkelig mundtlig Proce-
dures Natur grundede — Forskrift, som medfører,
at Udsættelser af den begyndte Bevisforhand-
ling ikke tilstedes, undtagen hvor det er uund-
gaaeligt nødvendigt, nemlig at den hele Bevis-
ferelse paany maa foregaa og altsaa den alle-
rede stedfundne gjentages t i l den T id, Retten
bcrammcr t i l videre Forhandling af Sagen.
Naar Beviset fsrcs for den dommendc Ret, og
naar der skal dommes umiddelbart paa Grundlag
af den i saa Henseende stedfundne mundtlige
Forhandling med Parter, Vidner, Syns- og
Skjsnsmænd o. s. v., kan det ikke gaa an. at
der forlober et saadant Tidsrum mellem de
enkelte Bestanddele af Bevisforclsen, at nogle
af dem ligge længere tilbage og ikke mere staa
friste og levende i Rettens Erindring. Lige«
saa vist som Indtrykket af den umiddelbare
Forelsk af Beviserne for Rettens Djne er mere
kraftigt og overbevisende end et blot skriftligt
Referat om Indholdet af de foisljellige t i l
Bevis tjenende Udsagn, ligejaa vist er det og-
saa, at dette Indtryk hurtigt taber sig, naar
Tiden gaar hen og andre Sager i Mellem-
tiden have optaget Rettens Opmærksomhed og
Interesse. Bevisfsrclsen maa derfor udgjsre en
Enhed, og alle enkelte Bestanddele af samme
maa med lige Vægt og Styrke fremstille sig
paa een Gang for de Dommendes Bevidsthed.
Ellers komme de i Tiden fjernere liggende Data
ikke t i l deres fulde Ret i Sammenligning med
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de nærmere liggende. Det bliver derfor uod°

vendigt, at de engang afhortc Vidner. Syns -

og Skjonsmænd og eventuelt Parterne selv

maa mode og afhores paany i Forbindelse

med de nye Beviser, saameget mere som disse

muligen ville give Anledning t i l yderligere

Spørgsmaal t i l de først afhsrte Vidner

o. s. v.
Sidste Stykke af § 187 behsver ikke no-

gen nærmere Forklaring.

Det første Stykke af § 188 hviler paa

samme Tanke som det andet Stykke i § 187,

den nemlig, at da Retten ikke kan formodes at

have Parternes mundtlige Fremstilling af S a -

gen, som er sket i det i § 176 omhandlede

Retsmøde, i tilstrækkelig frisk Erindring paa

den T id , Bevisførelsen foregaar, hvilket efter

Omstændighederne kan være længe efter og i

Reglen v i l vane dog nogle Uger senere, maa

Parterne gjentage denne deres Fremstilling,

Det v i l imidlertid ikke altid være »odvendigt,

at den gjentagcs i dens hele Omfang, men

almindelige Regler herom lade sig naturligvis

ikke opstille. Det er derfor foreskrevet, at den

bliver at gjentagc i det Omfang, Retten anser

for nødvendigt, hvoraf felgcr. at Retten baadc

forend Forhandlingens Begyndelse kan give en

almindelig Anvisning i saa Henseende og un-

der Forhandlingernes Gang kan gribe ind og

standse unødvendig Vidtloftighcd.

Slutningsforhandlingen, der, j fr. § l95,

naturligen v i l indeholde d e l s Parternes Kom-

mentarer over Bevisforelsen og dens forment-

lige Resultat, d e l s deres Udtalelser om Sagen

i Almindelighed og navnlig deres juridiske

Konklusioner af det Foreliggende, knytter sig

umiddelbart t i l Bevisforhandlingen, saaledes at

det Hele kommer t i l at ndgjøre en samlet

Retsforhandling. Iævnligen v i l denne, navn-

lig naar mange Vidner skulle afhsres, ikke

kunne bringes t i l Ende paa een Dag. men den

maa da, for at Indtrykket kan være levende

og frist, fortsættes snarest muligt. Hertil sigte

Bestemmelserne i § 188 3die Stykke. Naar

det i sidste Punktum af dette Stykke udtales,

at Forhandlingen ikke agtes for afbrudt, fordi

der indtræder en blot Standsning af de an-

givne eller lignende Aarsager, uden at Retten

i Mellemtiden strider t i l nogen anden Sags

Foretagelse, har dette den Betydning, at en

Gjentagelse af de tidligere forte Forhandlinger

ikke skal finde Sted, hvilket derimod maa være

Tilfældet, naar Forhandlingerne virkelig afbry°

des ved en formelig Udsættelse for at fortsættes

i senere nye Retsmøder.

I Reglen v i l det falde naturligst, at Sag«

søgeren begynder med at fremføre sine Beviser,

og at Sagsøgte derefter fremkommer med sine;

men det kan under visse Omstændigheder være

hensigtsmæssigt, at Sagsøgte begynder, og Sag«

ssgeren følger efter, f. Ez. naar Tagssgerens

Fremstilling af det, han som Udgangspunkt for

det Hele skal bevise, ikke bestrides, men det

egentlige Hovedpunkt i Sagen er en Indsigelse

eller en Modfordring fra Sagssgtcs Side, t i l

hvilken da den øvrige Bevisferelse knytter sig,

og hvorfra den tager sit Udgangspunkt. A t

Sagssgeren i saadanne Tilfælde rettcst venter med

de Beviser, han v i l benytte mod Eagssgtcs,

hvad enten det er egentlige Modbeviser eller

Beviser for selvstændige nye Fakta, han i sin

Interesse paaberoaber, er vistnok indlysende.

Lovforslaget har derfor til lagt Rettens For-

mand, der i det Hele som en Slags Dir igent

leder Forhandlingernes udvortes G a n g , M y n -

dighed t i l at træffe hvilke Bestemmelser han

sinder rigtigt angaaendc Ordenen, hvori Par«

terne skulle fremføre deres Beviser. A t han

ifølge heraf ogsaa kan lade Sagsøgte fremkomme

med sine Beviser, naar en Del af Sagsøgerens

Beviser ere fremfsrte, medens denne henvises

t i l at komme frem med sine andre Beviser paa

senere Tr in af Forhandlingen, er klart.

I visse fremmede Lovc forestnvcs det, at

Parterne selv først skulle hores, efter at Vid>

nerne og de øvrige Beviser ere producerede;

men det er ncppe hensigtsmæssigt at opstille

nogen fast Regel i saa Henseende. Ofte v i l

det være rigtigst at begynde med at afhore

Parterne selv, da herved maaste mange Punk-

ter ville blive oplyste saaledes, at videre Bc-

visforelse i saa Henseende kan spares; i andre

^ Tilfælde kan det sorudsees, at Parternes For-

^klaring ej v i l være t i l nogen Nyt te , førend

Bevisforclsen foreligger. Lovforslaget overlader

^ det derfor t i l Dommeren i hvert enkelt Til«

fælde at afgjøre, paa hvilket Punkt af For-

handlingerne Pa r tnms Afhorclse skal finde Sted.

13
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I § 190 afgjøres et meget vigtigt Spørgs«
maal, nemlig hvorledes Vidneførselen skal fore-
gaa. Som det v i l sees, har Lovforslaget valgt
det engelst-amerikanfke System, hvorefter Par«
terne selv umiddelbart ved en saakaldet Kryds«
ezamination afhere Vidnerne under Rettens
Kontrol i Modsætning t i l det i de fleste kon«
tinentale Proceslove gjældende System, hvor«
efter Dommeren afherer Vidnerne, saaledes at
enbver direkte Forhandling mellem Parterne og
Vidnerne er forbudt, men al Forhandling mel-
lem dem foregaar gjennem Dommeren, t i l
hvem altsaa Parterne skulle opgive, hvad de
ville have Vidnerne adspurgt om. Det har
været Gjenstand for megen Forhandling og
Overvejelse i Kommissionen, hvilket af disse
to Systemer der bmdc foretrækkes. Hvad
der har gjort Udsiaget t i l Fordel for det engelsk-
amerikanske System er navnlig den Betragt-
ning, at en Ret for Parterne, fsrst den ene
Part og dernæst den anden, ti l selv at adspørge
Vidnerne gjennem det saakaldtc Krydsforhør
unægtelig er det bedste og kraftigste Middel t i l
at faae Sandheden frem; thi Parterne ville al-
tid iværksætte Pidncforheret med stene Energi
end Dommeren, hvortil ogsaa kommer den vig-
tige Fordel, at Parterne under dette System
selv bære det hele Ansvar for Vidncforhoret,
medens der under et modsat System ikke saa
sjælden klages over, at Dommerens mangel-
fulde eller uenergiske Eramination af Vidnerne
er Skyld i, at Vidneforhoret ikke giver det
Udbytte t i l Sagens Oplysning, som det kunde
gjøre, hvis Parterne havde faaet Lov t i l selv
at spørge. Ganske vist har det engelst-ameri«
kanske System sine Ulemper. Særligt kan
der anferes imod det, at Vidnepligten gjsres
ikke lidt ubehageligere ved Parternes Kryds-
ezamination, navnlig ved den fra Modpartens
Side iværksatte Udspørgen, der naturligvis gaar
ud paa at indvikle Vidnet i Selvmodsigelser
og overhovedet paa at svække dets Troværdig«
hed og Paalidelighed. ligesom der ogsaa er en
Fare for, at Parteme jævnligen ville svæve u d !
fra det, hvorpaa det egentlig kommer an , og
derved gjøre den hele Forhandling vidtloftigere
ug langvarige« end der behøves. Men herved
maa bemærkes, at Hovedsagen dog formentlig
er at indrette Vidneforhoret paa den for Sand«

hedens Udfindelse bedste og virksomste Maade,
og ved Siden heraf er det en mere under-
ordnet Betragtning, at Udspørgningen fore«
gaar paa en for Vidnet selv mindre behagelig
Maade, i hvilken sidste Henseende desuden maa
erindres, at det baade er Dommerens Ret og
Pligt at drage Omsorg for, at Vidnet ikke
forulempes eller behandles utilbsrligt, Hvad
det andet Hensyn angaar, nemlig at Forhand-
lingen kan vidtlsftiggjsres og uvedkommende
Ting indblandes, naar Parterne selv udspørge,
maa erindres, at det staar i Rettens Magt
at standse Udspørgningen, naar den svæver ud,
ja eventuelt overtage den selv (jfr. § 191),
hvorhos den Bemærkning her maa gjsres, at
naar Dommeren skal afhore Vidnerne, kan der
spildes Tid og foraarsages Vidtlsftighed af en
Grund, som ikke er tilstede, naar Parterne selv
afhore Vidnerne, nemlig den, at Dommeren
ikke — saaledes som Parterne — er tilstræk-
keligt inde i Sagen og derfor maa spørge
oftere, ligesom han ikke altid kan gjøre det med
fornøden Bestemthed og Klarhed.

Iøvrigt indeholde §§ 190 og 191 de
nærmere Regler angaaende Vidneforhoret. Det
første Stykke af § 190 angiver Ejendommelig-
hederne ved Krydsforheret, nemlig at hver
Gang Vidnet har besvaret et af Parten det
forelagt Spørgsmaal. er Modparten berettiget
t i l at udspørge det nærmere med Hensyn her«
t i l , dog at den spørgende Part ej behsver at
finde sig i Afbrydelser. Nfhoringen er altsaa
ikke indrettet saaledes, at Modparten skal vente
med sine Kontraspergsmaal, indtil den vidne«
forende Part er helt færdig, men den foregaar
punktvis og forsaavidt i en Form. der
mere nærmer sig en almindelig Samtale. Da
det imidlertid maa fastholdes, at Modpartens
Ret kun strækker sig t i l at udspørge Vidnet
nærmere med Hensyn t i l det, der er Gjenstand
for den vidneforende Parts Spergsmaal, og
ikke t i l under dennes Afhsrclse af Vidnet, at
gjøre selvstændige Spørgsmaal, er det i S lu t -
ningen af Stykket tilladt Modparten at fore-
tage en ny Afhoring af Vidnet, naar den an«
den Part er færdig, men da saaledes, at
denne sidste har en tilsvarende Ret t i l at
gjøre Kontraspergsmaal, og det udførdres
ikke herfor, at Modparten har udtaget en egen



Vidnestævning eller Kontravidnestævning eller
foretaget nogen anden Formalitet, idet der
gaaes nd fra, at begge Parter have lige Ret
t i l at benytte sig af Bevismidlerne, naar disse
fsrsi ere forte frem for Retten og gjorte t i l
Gjenstand for Forhandling. I det andet
Stykke af § 190 udtales, at Retten ikke fial
være indskrænket t i l blot at paahore Parternes
Ezamination af Vidnerne, men at den har ikke
blot en Ret t i l nærmere at adspørge Vidnerne
med Hensyn t i l det, hvorom de ezamineres af
Parterne, for at tydeliggjoie og fuldstændig-
gjøre disse Punkters Besvarelse, men en selv-
stændig Ret t i l at virke t i l Sagens Oplysning
ved ogsaa at stille Epsrgsmaal, som ikke e«
bragte paa Bane af Parterne eller foranlediget ved !
deres Ezamination af Vidnerne. Angaaende
Bestemmelsen i sidste Stykke af § 190 be-
hover der ikke at bemærkes Noget.

I § 191 bestemmes det, at Rettens For-
mand skal vaage over, at Vidneforhovenc fore-
gaa med Orden og Værdighed. Der tillæg-
ges ham derfor i Paragrafens øvrige Bestem-
melser den Myndighed, som han behøvcr for
at kunne gjsre dette paa en virkelig effektiv I
Maade. Det forudsættes, at han t i l en Be-
gyndelse vi l indskrænke sig t i l at tilrettevise
Parterne, naar de enten svæve ud fra Sagen
eller optræde paa en utilborlig Maade overfor
Vidnet eller Modparten, og det kan formentlig ^
forudsættes, at Parterne i Reglen ville holde
sig deslige Paalæg og Tilrettevisninger efter-
rettelige, men skulde dette vise sig ikke at blive
Tilfældet, har Retsformanden efter § 191 !
Myndighed t i l selv at overtage Vidnets Af-
herelse og forbyde Parten umiddelbart at for-
handle med det, og vi l Parten heller ikke sinde!
sig heri, men gjer Forsog paa trods Domme- ^
rens Forbud at henvende sig direkte t i l Vid- j
net, kan Retten gribe t i l de kraftigere Midler!
efter Lovforslagets § 81 . En anden vigtig!
Indgriben kan ifølge § 191 rideves af Rets«!
formanden derved, at han kan slutte Afhsrelsen
af et Vidne, naar han skjsnner, at der ved
dens Fortsættelse ej kan fremkomme videre t i l
Sagens Oplysning, og han behever ikke i saa
Henseende at afvente, at Parterne erklære ikke
at have videre at spørge om.

I § 192 omhandles Afhsrelsen af Syns-

og Skjsnsmænd. Ifslge Lovforslagets Pr in-
cip for Bevisførelsen maa Syns« og Skjsns-
mænd ogsaa ligesom Vidner mode frem t i l
personlig Afhsrelse. ifølge § 230 skal Syns-
eller Ekjsnsforretningen, som er et Fcellespro-
dukt af de udmeldte Mænds Virksomhed, i
Reglen være skriftlig. Den oplæses i Retsmødet af Synsmændene selv og overgives der«
efter t i l Retten, jfr. § 232 sammenholdt med
§ 192, men der gives isvrigt Parterne Ad-
gang t i l at gjere sig bekjendt med den forend
Retsmedet, jft. § 231 i Slutningen. Derefter
have begge Parter samme Adgang t i l yder-
ligere at udspørge Syns- og Ekjsnsmændene,
som gjælder med Hensyn t i l Vidner, men der
er forresten den i Tagens Natur grundede
Forstjcl, at medens Vidner i Reglen afhorcs
særskilt og hver for sig, maa det, da Syns-
og Skjonforretningen er et Fællesprodukt af
Mændenes Virksomhed, i Reglen være di?se
tilladt at konferere med hverandre om Svaret,
hvorved dog bemærkes, at Retten har Myndig-
hed t i l at bestemme, at de skulle afhores en-
keltvis, naar der maattc være særlig Grund
hertil, f. Ex. naar der er Mistanke om Svig,
eller naar det kan formodes, at en Syns-
eller Ekjsnsmand har udøvet en ntilborlig Ind«
fiydelse over de andre o. desl.

Medens der i §§ 96 og 97 er udtalt —
hvad der forresten fslger af sig selv — at den
Part, der af Modparten indkaldes t i l at af«
give personlig Forklaring, er pligtig t i l at be-
svare de t i l ham stillede Spørgsmaal under den
Tvang, som følger af § 97, er det paa dette
Sted udtalt i § 193. at naar en Part frem-
stiller sig for at afgive Forklaring i hans egen
Interesse, kan han ikke vægre sig ved at bc»
svare de yderligere Epmgsmaal, som Mod-
parten maatte finde Grund t i l at stille t i l
ham; Nægtelse af at svare maa behandles efter
§ 97. Om denne Regels Retfærdighed og
Villighed kan der formentlig ikke herske nogen
Tvivl .

I § 194 bestemmes det, hvorledes Tvistig-
heder skulle afgjsres, der opstaa under Bevis-
førelsen i Anledning af Indsigelser eller For-
langender af Parter, Vidner, Syns- eller
Ekjsnsmænd. Her tænkes dels paa Forlan-
gender om, at dette eller hint Spørgsmaal
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skal besvares, om at Syns- eller Skjonsmænd

skulle afhsres hver for sig, om at Vidner skulle

stilles mod hinanden o. des!,, dels paa Ind -

sigelser fra Modpartens Side mod, at visse

Epergsmaal forelægges eller besvares, mod at

visse Personer afheres som Vidner, mod Maa-

den, hvorpaa Afhorelsen foretages o. desl.,

dels paa Indsigelser fra Vidners og Syns-

mænds Side imod at svare paa visse Spergs-

maal eller imod andre Fordringer, der stilles

t i ! dem. At Indsigelser fremkomme, er natur-

ligvis altid uheldigt for Sagens Gang, idet

alle stige mellemfaldende Forhandlinger afbryde

Traadm i Bevisførelsen og gjsrc et forstyrrende

Indtryk, idet de afdrage Rettens Opmærksom-

hed fra selve Hovedsagen, men herved « for-

saavidt ikke Noget at gjøre, som det naturlig«

vis ikke kan undgaacs, at Indsigelser af og t i l

maa forekomme. Det Eneste, som fra Lovgiv-

ningens Side kan gjøres, er at drage Omsorg

for en saa simpel og hurtig Afgjsrelse af

Spergsmaalenc som muligt. Herpaa ere Be-

stemmelserne i § 194 beregnede. Forsi er der,

da et skriftligt Grundlag af Hensyn t i l even-

tuel Paaanke ikke kan undværes, serget for,

at det skriftlige Materiale indskrænkes t i l det

mindst Mulige, saaledes at det Fornodne straz

paa Ct?det og i faa Dieblikke kan tages t i l

Protokollen; der skal nemlig kun foregaa en

Optegnelse af selve Indsigelsens eller Forlan-

gendets Indhold, hvorved menes en kort An.

givelsc af. hvori Indsigelsen eller Forlangendet

bestaar, uden at isvrigt nogen faktisk eller ju-

ridisk Begrundelse optages i Protokollen, f.Er.

at Vidnet fordrer sig fritaget for at besvare

et nærmere angivet Spmgsmaal, fordi det der-

ved vilde stade dets egen Interesse, eller at

Parten protesterer imod, at et vist angivet

Eporgsmaal forelægges, fordi dette vilde stride

mod en eller anden af Reglerne i § 20? o.

desl.; derefter protokolleres Modpartens eller

vedkommende Vidnes Erklæring eller Paastand

i Anledning af Indsigelsen eller Forlangendet,

f. Ez. at Parten fastholder, at Vidnet har at

besvare det omhandlede Spergsmaal enten ganskc,

som det foreligger, eller med en eller anden Lemp-

ning. Paa Grundlag af dette korte skriftlige Ind-

læg, som i Reglen kun vil udgjøre nogle faa Li«

nier, debatteres Spergsmaalet isvrigt mundtligt,

hvorved naturligvis ikke cr udelukket den Art

ptegnelscr, som ere omhandlede i § 84, hvis

Foretagelse ikke kan forstyrre eller afbryde den

mundtlige Forhandling. Naar Parterne, under

hvilket Udtryk naturligvis ogsaa indbefatte«

Vidner, forsaavidt Striden sinder Sted mellem en

Part og et Vidne, have ytret sig, afsiges Kjendelse

af Retten. I de fleste Tilfælde vil Spørgs-

maalet kun kræve eu ganske kort Overvejelse,

men da det undertiden kan være af vanske«

ligere Natur, er det tilladt Retten at tage sig

Betænkningstid ti l den næste Dag. Den af-

sagte Kjendelse kan paaankcs saavcl særskilt af

Vidnet eller Synsmanden ved Anvendelsen af

Besværing, jfr. §§ 216, 220 og 221, som af

vedkommende Part i Forbindelse med Hoved«

sagen ved almindelig Paaankc, jfr. § 294.

Naar Proceduren i Anledning af Indsi«

gelser under Bevisforelsen ordnes paa den an»

givne Maade, er der gjort, hvad dcr kan gjo-

res, for at forhindre Forhandlingernes Forstyr-

relse og Forhaling derved. Erfaringen vi !

sikkert vift, at Indsigelser af den nævnte Be-

skaffenhed under den mundtlige Forhandling

forholdsvis sjælden ville forekomme og i Al -

mindelighed hurtigt ville blive afgjorte. Men

! undtagelsesvis kan der naturligvis forekomme

en længere Ordverling og alvorligere Proce-

dure, hvor virkelige Interesser staa paa Spi l ,

f. Ez. naar der er Tale om at tvinge ct Vidne

ti l Forklaringer, som efter dets Mening ere

beskæmmende eller skadelige for det.

Den foreslaaede Fremgangsmaade bliver

meget lettere og simplere end hvor, som i den

franst»rhinste ordinære Proces, Vidneforhorct

sker for en delegeret Dommer paa den Maadc,

at alle opstaaede Tvistigheder maa indstilles t i l

den samlede Rets Afgjørelsc. Alle de Forha-

linger og alle de Formaliteter, som fslge af,

at Vidncforhsret skal standses, det Stedfundne

tages beskrevet, forelægges for Retten, dennes

Kjmdclsc afsiges, Vidneforhoret derefter gjen«

optages o. s. v„ undgaaes efter Udkastet paa

den simvlestc og naturligste Maade, Hvor-

^ meget herved vindes, indlyser især, naar man

betænker, at hele den nævnte Procedure maa

sinde Sted, hver Gang en Indsigelse fremkom-

! mer, hvilket kan ske flere Gange under det

! samme Vidnes Afhorelsc og selv om Afgjerel-



sen af den opstaaede Tvist er nok saa simpel.

Derfor anse de franske Rcformforfattcrc (f. Ex.

IlyMlliH 6s 1'orgillli«Moii, S. ZY7, 372)
det for et af de vigtigste Fortr in ved Vidner-

nes Afherelse for den famlede Ret, at opstaaedc

Stridsspørgsmaalkunneafgjsrcs >>seance tenauts,

88,N8 rsmisL st, zaiis kraiz«.

Naar Bevishandlingeu undtagelsesvis forc-

gaar for en anden Ret, end den, ved hvilken

Sagen iøvrigt behandles, jft. § 181, Litr.

h, stulle de opstaaedc Tvistigheder afgjsres af

den Ret , for hvilken Bevisførelsen foregaaer.

Hvis Parterne ikke ville akkviescere ved denne

Afgjørelse, kunne de da paaanke t i l den Ret,

under hvilken den Ret. som har afsagt Kjen-

dclsen, siaar.

I § 195 indeholdes Reglerne om Parter-

nes Tlutningsforedrag. Efterat Bcvisforelsen

cr endt, maa det vcrrc Parterne til ladt at

kommentere over den og udtale sig angaaende

dens formentlige Resultater, ligesom det ogsaa

maa være dem tilladt al udtale sig om Sagen

i dens Helhed, da baade de retlige og de fak-

tiske Forhold jævnlig kunne stille sig meget

anderledes efter Bcvisforclsen end for denne,

og derfor kunne trænge t i l ny Belysning.

Men Rettens Formand cr raadig over, hvor-

længc Forhandlingerne skulle fortsættes. Sagen

bliver derfor at optage t i l Dom ikke blot —

hvad dcr vcl v i l være det Sccdvanligste —

naar Parterne ej snskc at udtale sig mere,

men ogsaa naar Formanden finder, at Sagen

er uddebatteret og dcrfor erklærer Forhandlin-

gerne for sluttede uden Hensyn t i l Parternes

Duske om at tale længere.

Kapitel I I I .

Om Neuis og Bcuisfsielsc.

Idet dcr med Hensyn t i l de almindelige

Grundsætninger henvises t i l de ovenfor S .

13—16 gjortc Bemærkninger, skal der her t i l -

fojes et Par Ord angaaende de enkelte Para-

grafer i dctte Kapitel.

I § 196 opstilles den Grundsætning, at

der ingen Indskrænkning skal sindc Sted i

Henseende t i l , h v o r l e d e s Beviset ssrcs. Par-

terne crc berettigede t i l at fore Bevis baade

direkte og indirekte, hvori altsaa ligger, at I n »

dicicbcviset ikke er udelukket. E j heller cr det

foreskrevet, at kun visse bestemte Bevismidler

maa benyttes, eller at der knn subsidiært maa

benyttes visse Bevismidler, naar det ikke cr

muligt at fremskaffe visse andre, der ansces

som dc principale, men det er tvertimod ud-

talt, at A l t , hvad der efter sin Natur er istand

t i l at bidrage t i l Sagens Oplysning, kan be-

nyttes som Bevis. Undtagelse herfra finder

kun Sted, hvor Loven hjemlcr det. A f saa-

danne Undtagelser gives der kun meget faa,

I selve Rettergangsloven findes der, om man

vi l . ct Ezempel i § 207, hvorefter det af lov-

givningspolitiske Grunde cr forbudt at benytte

visse Personer t i l Vidner, ligesom herhen tildels

kan regnes § 209. I den øvrige Lovgivning

kan der ligeledes knn paaviscs ganske faa Ex»

empler. f. E l . Frd. 21de M a i 1845, K 24, Frd.

5te Mar ts 1734 §§ 2 og 3. Lovforslaget har

fundet det rigtigt at bibeholde den gjældendc

Rets Grundsætninger i denne Henseende. Det

har saalcdes hverken anset det for rigtigt at

optage det fransk-rhinske System, hvorefter Rets-

handler, naar deres Gjenstand overstiger en vis

Værdi, kun kunne bevises ved skriftlige Doku-

menter, eller det engelsk-amerikanskc System,

hvorefter det saakaldtc bcdste Bevis altid skal

benyttes, og hvorefter Parterne ikke stcdcs t i l

at fore sekundære Beviser, saalængc det ikke

er oplyst, at dct bedste Bevis ikke lader sig

fremskaffe,
I § 197 indeholdes dernæst den anden

Hovedsætning i Bevislæren, nemlig, at Retten

afgjør, om Noget er bevist eller ikke, uden i

Skjonnet herover at være bundet eller bcgræn«

set ved andre Rcglcr end dcm, Loven hjemlcr.

Heri ligger ganske i Almindelighed Udtalelsen

af den Grundsætning, at Vcvisbedommclsen cr

fr i , saavidt dcr ikke kan paavises Lovbestemmcl-

ser, som gribe ind i den. Allerede i den nu«

gjældende Lovgivning cr dcr sket store Ned-

! brydninger i den legale Bevistbeovi. navnlig

i ved Optagelsen af Begrebet tildels lovfaste Vidner

^ og ved Anerkjendelseu af den Sætning, at fuldt Vc-

^ vis kan dannes ved ct storre Anta l af disse

! saavelsom ved deres Kombination mcd andre
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Beviser. Lovforslaget har end yderligere ind-

skrænket de Begrænsninger, som den gjaldende

Ret endnu sætter for Dommerens frie Skjen.

I denne Henseende maa især mærkes, at Reg-

len i Chr. V Lov !—<3—1 ikke er optaget.

Der er saalcdes efter Lovforslaget hverken nogen

legal Nødvendighed for at anse et Faktum

som bevist, naar der er to lovfaste Vidner

derfor, eller — hvad der er vigtigere — nogen

legal Nødvendighed for, at et Faktum for at

ansees som bevist skal være bekræftet af to

lovfaste Vidner. Lovforslaget har dernæst ogsaa

i en anden vigtig Retning bortryddet den

gjældendc Rets Regler for Dommerens Be-

dommelse af de forte Bevisers Vægt, idet Lov-

forskrifterne om Vidners Inhabilitet ere faldne

bort. Praktisk havde disse Lovbud, som oven-

for bemærket, allerede tabt meget i Betydning

ved Indførelsen af Begrebet tildels lovfaste

Vidner og ved Anerkjendclsen af, at Bevis kan

dannes saavcl ved disse alene som i Forbin-

delse med andre Omstændigheder. Det er

derfor egentlig kun Videreførelse af et allerede

halvt anerkjendt Princip, naar Udkastet helt

stryger Begrebet „inhabile Vidner". Ikke blot

er derfor den principlsse Regel i Chr. V. Lov

1—13—16 udeladt, ifølgc hvilken de der nævnte

Personer i nogle Tilfælde skulle være habile, i

andre ikke, men saavcl Forskriften i 1—13—15

om Bestemmelsen i 1—13—19 er udeladt,

ligesom man er gaaet ud fra, at det maa

være overladt ti l Dommerens Ekjen at af-

gjøre, hvilken Indflydelse egen Interesse og

Medstyldighcd maa have paa Vedkommendes

Troværdighed. Lovforslaget felger i denne

Henseende den Udviklingsgang, som nu alle-

vegne gjør sig gjældendc, jfr. Nellemanni Om

mundtlig Rettergang, E. 144 ff. Dog er

Lovforslaget ej gaaet saa vidt at lade Parterne

optræde som Vidner og forklare under Ed i

deres egen Sag, men det har indskrænket sig

til at kræve dem ti l Forklaring nden Cd. De

Undtagelser fra Dommerens Ret ti l frit at

domme om Bevisforelsens Resultat, som Lov-

forslaget kjender, sindes ikke paa Vidnebevisets

Omraadc. Ej heller med Hensyn t i l Bevis

ved Syn og Ekjen. Lovforslaget opstiller

nemlig i Modsætning ti l den gjældende Ret

den Reqcl, at Dommeren ikke er bunden ved

Syns- og Skønsforretningens Resultat, og at

han kan paabyde Foretagelsen af en ny For-

retning enten af de samme eller af andre

Syns- og Skjsnsmænd; i Forbindelse hermed

kan mærkes, at den nugjældende Rets System

med Syn og Ekjsn og Oversyn og Overstjon

ikke er gaaet over i Lovforslaget, der ikke op-

stiller et saadant lovbestemt Forhold mellem de

førstjellige Syns og Skjsns Beviskraft, men de

førstjellige Syns- og Skønsforretninger, der

maatte være optagne i Sagen, staa forsaa-

vidt formelt ligeberettigede overfor hverandre,

som Dommeren frit vurderer deres Beviskraft

baade i og for sig og set i Forhold t i l de

evrige i Sagen foreliggende Oplysninger, saa-

som Vidneforklaringer m, m. Derimod forefin-

des Bcvisregler paa nogle andre Punkter. Med

Hensyn t i l Dokumentbeviset gives der saaledes

nogle bindende Regler, skjsnt det iøvrigt og-

saa her har været Lovforslagets Tanke at ind-

skrænke sig t i l det mindst Mulige, I § 244,

jfr. § 245, er der givet en Forskrift, sigtende

ti l at opretholde de vistnok uundværlige Reg-

ler i den gjældende Ret om offentlige Doku-

menters Beviskraft; i § 248 er der givet den

overalt herskende, i afgjerende Hensigtsmæssig-

hedshensyn begrundede Regel om?Egthedsformod»

ningen, hvormed offentlige Dokumenter udrustes;

i § 251 indeholdes der — som Undtagelse fra

Hovedreglen i § 249 — en særegen Bestem-

melse om en Wgthedsformodning, som under

visse Omstændigheder kan tillægges meget

gamle Privatdokumentcr, Endelig gives der i

§ 253 en meget vigtig Regcl svarende ti l Chr.

V Lov 5—1—6 og og beregnet paa at t i l -

^ fredsstille den samme Fornedenbed som denne

Artikel. Hvad Parts Ed angaar, er det

klart (jft. ovenfor S. 15), at dette Instituts

Bibeholdelse er en Indskrænkning i Principet

om den frie Bevisbedømmelse, forsaavidt Sa-

gen uafhængigt af Dommerens Skjen faar et

vist Udfald, eftersom Eden aflægges eller ikke,

og der bliver ikke Spørgsmaal om at inddrage

selve Partscden under Dommerens frie Bedsm-

melsc som et andet Bcvisdatum, Men ievrigt

! gjennemføres Dommerens Frihed cgsaa her saa-

ledes, at det i det Hele overlades ti l ham efter sit

^ Skjsn at bestemme, baade om Parts Ed skal be-

nyttes, og hvilken af Parterne den skal paalægges
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eller tilstedes, jfr. § 257. Kun med Hensyn ti l
Handelsbeger, hvilke man allevegne plejer at
tillcegge en vis fast, bestemt Beviskraft, og
med Hensyn t i l Paternitetssager, hvor ethvert
andet Oplysningsmiddel i Reglen v i l mangle,
er der gjort Undtagelse, jfr. § 258 2det og
3die Stykke, hvormed maa sammenholdes den
nylig omtalte § 253. jfr. § 258 2det Stykke.
Derimod har Lovforslaget ikke optaget de smige
lovbestemte Tilfælde, i hvilke Parts Ed efter
den nugjældende Ret kan bringes i Anven-
delse, da disse paa Grund af den Vidde,
hvormed Reglen i § 257 er affattet, forment-
lig ikke behevcs.

Hvad angaar Z 198, er det tilstrække«
ligt t i l dens Begrundelse at henvise t i l , at det
ovenfor S . 14 er paavist, hvorledes det ikke
i og for sig med Feje kan paastaaes, at den
frie Bevistheori som nedvendig Folge maa
kræve Opgivelsen af faste Bevisbyrderegler,
hvortil endvidere kommer, at Opgivelsen af
faste Pevisbyrdereglcr og Henvisning t i l
Rettens subjektive Skjsn over Bevisbyrde-
spergsmaalet nødvendig maattc kræve en Be-
viskjendelse, som i hvert enkelt Tilfælde af-
gjørde Epergsmaalct og gav Parterne den fornødne
Oplysning om Rettens Betragtning af den
foreliggende Sag, hvilken Indretning Lovfor-
slaget forkaster, jfr. ovenfor S . 9 ff. Derfor
er Indholdet af § 198 med Nsdvendighed
givet ved Lovforslagets hele System for Bevis-
forelsen og dennes Forbindelse med de evrige
Forhandlinger i Sagen; kun for Fuldstændig-
heds Skyld udtales i § 198 udtrykkelig, hvad
dn ogsaa ellers maatte fslge af Lovforslagets
evrige Indhold.

Hvad angaaer §§ 199 og 200 er det
Fomsdne t i l deres Begrundelse bemærket oven-
for S . 15—16,

De Sætninger, som indeholdes i § 201,
ere kun simple Fslger af den rigtige Opfattelse
af fremmede Retssætningers Sti l l ing i Hen-
seende ti l Beviset. Men da den gamle Vi ld-
farelse, nemlig at fremmed Ret er at anse
som en Bestanddecl af Sagens Faktum og
derfor, for at kunne tages i Betragtning
ved Paademmelsen, maa bevises af Parterne,
endnu er temmelig udbredt, ansees det for ikke

uhensigtsmæssigt at optage en Tilkendegivelse
i § 2 0 1 . som sætter Sagen i dens rette Lys.

Fsrste Underafdeling.

O m V i d n e b e v i s e t .

I § 202 udtales først den alminde.
lige, ogsaa i den nugjældende Ret hjemlede
Regel, at Enhver er pligtig at vidne, naar
han paa lovlig Maade indkaldes hertil. At
der ved disse Udtryk kun menes Enhver, som
overhovedet staar under vore Retter, og mod
hvem disse kunne udsve Tvang (altsaa
ikke Kongen eller Personer, der have Gxterri«
torialitetsret), er en Selvfølge. Derefter gi«

! ves i Paragrafen nogle nye Bestemmelser om
Vidnepligtens Udstrækning. Principet om
Vidnernes Afhorelse for den Ret, der dommer
i Hovedsagen, medfører nødvendigvis en Ud-
videlse af Vidnepligten i den Retning, at V id -
nerne maa være forpligtede t i l at rejse en
længere Ves end efter den gjceldende Lovgivning,

! Paa den anden Side har Kommissionen dog
ikke anset det forsvarligt i borgerlige Retssager

i at udstrække Forpligtelsen saavidt, at Vidnerne
altid uden Hensyn t i l Afstanden skulle mode
for den Ret, som dommer i Hovedsagen, en For«
dring, der end ikke stilles i Lovudkastet om Straffe«
retsplejen undtagen for Nævningefagers Vedkom«
mende. At der maa være Grænser for Vid«
nets Forpligtelse t i l at rejse, er ogsaa al-
mindelig anerkjendt i fremmede Love og Ud-
kast. Dog pleje disse ikke at opstille Afstands«
bestemmelser eller andre saadanne faste Regler
om Vidnets Forpligtelse i denne Henseende,
men det overlades t i l Retten, som dommer i
Hovedsagen, efter Hensyn t i l Forklaringens
formentlige Vigtighed, Afstanden og samtlige
øvrige forhaandenværende Omstændigheder at
afgjere, om Vidnet skal indkaldes t i l Mode
under Hovedforhandlingen eller kan stedes t i l
at afgive Forklaring for Dommeren paa Op-
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holdsstedet*). Det lader sig imidlertid ikke
nægte, at en faadan Frihed i Afgjsrclsen giver
Plads for megen Usikkerhed og let kan fore
t i l , at der stilles for store Krav t i l Vidnernes
Tid. I al Fald vi l den have sine store Be-
tænkeligheder hos os, hvor man ikke er vant t i l
den udstrakte Forpligtelse t i l at rejse for at afgive
Vidnesbyrd. I det foreliggende Udkast er man
derfor gaaet den Vej at fastsætte en vis Afstand,
udover hvilken Vidnerne ikke ere pligtige at
rejse.. Hvor Gramsen i saa Henseende skal
sættes, beror nærmest paa et Skjon. Efter
Udkastet (§ 202) kan det altid fordres, at
Vidnet moder for den Landsret, i hvis Kreds
det boer. Derimod behøver Ingen at mode
t i l Vidnesbyrds Aflæggelse udenfor den Lands-
retskreds, hvori han boer, dersom han derved
vilde faac længere at rejse hen t i l Retten end
18 Mi le paa Jernbanen eller 6 Mi le paa
anden Maade eller en tilsvarende Vejlængde
delvis paa Jernbane eller paa anden Maade,
Indenfor disse Grænser kan Modepligten for«
mentlig uden Ubillighed hævdes som almindelig
Regel, naar det ved Siden heraf fastholdes,
at Vidnet, saafremt det maa rejse udenfor den
Underretskreds, hvori det boer (se § 202 sidste
Stykke), er berettiget t i l Erstatning for Befor-
dringsudgifter og t i l Tærepenge. Forsaavidt
det i § 202 er gjort Vidnet t i l Pligt uden
Hensyn t i l Afstanden at mode for den Lands-
ret, i hvis Kreds det boer, bemærkes endnu,
at ifølge den i Udkast t i l Lov om Domsmag«
tens Ordning foreslaaede Afgrænsning af
Landsretskredsene vi l Beboernes Afstand fra
Landsrettens Sæde i Almindelighed falde in«
denfor den ovenangivne Afstand. Kun i en-
kelte Kredfe vil Anvendelsen af den nævnte
Regel for visse Strækningers Vedkommende
medføre en Overskridelse af den i § 202 an-
givne Vejlængde; men i Ttr id med Ud-
kastets System at tilstaa en almindelig
Fritagelse for saadanne Tilfælde og saaledes i
det Hele undtage Beboerne af disse Egne fra
i borgerlige Sager at mode som Vidner for
Landsretten vilde saameget mindre være be-

)̂ Denne Frcmg^ngsmaade er saaledes fulgt i den
engelske og svenske Ret, ligesom den nn ogsaa
sor Tysklands Vedkommende er gjort gjaldende i
Procesloven j«r det tyste Rige.

grundet, fom der i Almindelighed kun vil vcere
Spørgsmaal om en ubetydeljg Overskridelse,
af den ellers gjældende Vejlængde. Her-
ved maa ogsaa erindres, at Retten i Hen-

z hold t i l § 203 Litr. b kan tilstaa Frita-
gelse i de enkelte Tilfælde, hvor Vidnets Mode
vilde medføre Ulemper for det, som ikke staa
i noget rimeligt Forhold t i l det Udbytte i Hen-

^ seende t i l Sagens Oplysning, der kan ventes
af Vidnets Afhorelse for den dommende Ret.

Som ovenfor bemærket har man ikke
! anset det for nødvendigt at give Vidnet Ret
t i l Godtgjørelfe for Vidnepligtens Opfyldelse,

^ naar det ikke skal rejse udenfor den Under-
^ retskreds, hvori det boer. Herved paalægges
der nemlig ikke Vidnet en videregaaende For-
pligtelse end efter de nuværende Regler om
Vidnepligten. Skal Vidnet derimod rejse

^ udenfor den Underretskreds, hvori det boer,
maa der, forsaavidt Reisens Længde overskrider
en vis Grænse, nødvendigvis tillægges det Krav
paa Godtgjørelse for Rejseudgifter og
Tærepenge, Det er allerede et stort Offer for
Vidnet i andre Privates Interesse at maatte
offre sin Tid paa Vidneforklaringens Afgivelse
uden Godtgjørelse for Tidstab. Fremmede
Love gaa derfor faa vidt ogsaa at give Er-
statning derfor. Skal den Grundsætning, at
Vidnet bsr holdes skadeslost for Opfyldelsen

! af sin Vidnepligt, gjennemfores i fuld Ud-
strækning, vil det imidlertid ikke kunne und«
gaaes, at Retsforfølgningen i de Sager, t i l
hvis Oplysning Vidneførsel er fornøden, jævn-
lig bebyrdes med Omkostninger, som ikke staa
i Forhold t i l Sagens Betydning og derhos

^ vanskeligt forud kunne beregnes. Det maa derhos
erindres, at det Hensyn t i l Vidnets Interesse,
som har fort de fremmede Lovgivninger t i l at
fastsætte Erstatning for Tidstab, ikke med
samme Styrke gjsr sig gjældende efter det fore-
liggende Udkast, som i Modsætning t i l hine
Love opstiller en Marimumsgrænse for den
Afstand, Vidnet er pligtigt at rejse. Proces-
kommissionen har derfor ikke fundet Grund t i l
at udstrække Vederlaget for Vidnets Mode
videre end t i l Udgifter ved Befordring og
Forplejning under Nejsen, se § 202 sidste
Stykke. Det er en Selvfølge, at disfe Belob
eller, hvis de ikke kunne anstaacs bestemt, til»
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borligt Forskud derpaa maa tilbydes Vidnet ^
forud (§ 202 i Slutn.). Andensteds har ^
man i Forbindelse hermed forestaaet at fast-
sætte Straf for det insolvente Vidne, som for-
bruger Pengene uden at opfylde Vidnepligten;
men en saadan Bestemmelse er vistnok ufornøden.
Naar Vidnet ikke moder, fordi det har forbrugt
Rejsepengene, er dette naturligvis ikke nogen gyl-!
dig Undskyldning, og de i § 218 for Udeblivelse!
fastsatte Straffe blive da at paalægge det. Heri
synes at ligge fornøden Garanti imod dm
nævnte Misbrug.

I § 203 opstilles den almindelige Grund-
sætning, at Vidners Afhorelse i Reglen fore-
gaar for den Ret, som dommer i Hovedsagen;
men ved Siden heraf fremsættes de Undtagel-
ser, som enten u b e t i n g e t maa indrommes
eller dog ef ter Oms tænd ighederne kunne
tilstaaes. I første Henseende maa nævnes,
at Vidnet boer udenfor de i § 202 fastsatte ^
Afstande (og ikke frivilligt vi l mode). I
sidste Henseende angives under Litr. 2, b og o
nogle Tilfælde, af hvilke de under Litr. e an-
forte forftaa sig af sig selv. Efter den under
Litr. 3, givne Bestemmelse kan Undtagelse fra
Umiddelbarhedsgrundsætningen tilstaaes, naar
Parterne ere enige herom. De fleste nyere!
Love og Udkast tilstede ikke dette; men der ^
skjønnes dog ikke at kunne rejses nogen virke-
lig begrundet Indvending imod den nævnte
Regel. Thi naar Parterne selv ikke onske det >
fuldkomnere Oplysningsmiddel, som Vidnets z
Afhorelse for den dommende Ret frembyder,
anvendt i Sagen, sees det ikke, at Retten
kan have nogen selvstændig Interesse i at
fremtvinge Vidnets Mode under Hovedfor«
handlingen, saafremt Parterne — hvad i Reg-
len vi l være Tilfældet i den borgerlige Rets-
pleje — have f r i Raadighed over Sagens
Gjenstand. Anderledes stiller Spørgsmaalet
sig vistnok, hvor Sagen ikke er undergivet
Parternes frie Raadighed, f. Ex. i Ægtefkabs-
skilsmissesager; men da den omhandlede Be-
stemmelse i Udkastet alene gaar ud paa en
Bemyndigelse for Retten, kan fornødent Hen«
syn tages t i l saadanne Tilfældes scrregne Be-
skaffenhed. Med Hensyn t i l Undtagelsen under
Litr. d bemærkes blot, at det viftnok ofte af
Retten paa Forhaand kan skjønnes, at Vidne«

forklaringen alene skal oplyse rent underordnede
Punkter i Sagen eller dog ikke vi l kunne være
af saa afgjørende Betydning, at det Udbytte
i Henseende t i l Sagens Oplysning, som kan
ventes af Vidnets Afhorelse for Landsretten,
vi l staa i rimeligt Forhold t i l Ulemperne og
Omkostningerne ved dets Rejse t i l Hoved-
forhandlingen. Derimod følger det af sig
selv, at det ikke er nogen tilstrækkelig
Grund t i l at tillade Vidners Afhorelse
udenfor Hovedforhandlingen, at deres Vidnes-
byrd kan ventes at ville blive meget vidt-
Isftigt, eller at der er mange Vidner, hvis
Forklaringer kunne ventes at ville tildels stride
mod hverandre o. desl. Thi netop i saa-
danne Tilfælde kræver Urniddelbarhedsprincipet
fortrinsvis, at Vidnerne afhsres under Hoved«
forhandlingen, da det netop i saadanne T i l -
fælde snarest er at vente, at vigtige Bidrag t i l
Sagens rette Bcdommelse ville kunne opnaaes
derved, at Vidnerne stilles Ansigt t i l Ansigt
med hverandre saavelsom med Parterne og de
øvrige Oplysninger i Sagen. Rettens Afgjørelse
af de heromhandlede Spørgsmaal træffes efter
Forhandling i det i § 180 omhandlede
Retsmøde,

§ 204 paalægger Militære af Hæren
og Flaaden at aflægge Vidnesbyrd for de bor-
gerlige Domstole, en Forpligtelse, der i borger-
lige Sager for Tiden kun paahviler Militære
i Kjobenhavn, men uden Tvivl bor hævdes
som almindelig Regel, i al Fald efter det nye
System.

ifølge § 205 udgaar Indkaldelsen t i l
Vidnet fra den Ret, for hvilken Vidnet skal
mode, men Parten skal selv besorge Forkyn-
delsen iværksat. Herved komme de almindelige
Regler i §§ 1 0 8 — 1 1 9 ti l Anvendelse, dog
saaledes, at medens det ellers er Stævnings«
manden tilladt efter sin Bekvemmelighed at
vælge imellem de i § 111 Litr. a og Litr. b
omhandlede Forkyndelsesmaader, skal han ved
Vidneindkaldelser søge at iværksætte Forkynde!«

! sen for Vedkommende personlig, saa vidt som
< det er muligt. For at undgaa unødvendige
^ Foimalitetsvanskeligheder er der tillagt enhver Ret
! Kompetence t i l med tvingende Virkning at indkalde
Vidner ogsaa fra andre Retskredse i Landet.
Undertiden er det forbundet med store Vanske«
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ligheder for en Privat at fane Vidner afhorte

i Udlandet, fordi man der er vant t i l , at de

i saa Henseende fornødne Rekvisitioner udgaa

ikke fra Parterne saaledes som hos os, men fra

selve den Ret, ved hvilken Sagen fores. Der

tages derfor som oftest ikke Hensyn t i l rent pri-

vate Rekvisitioner. For at bsde paa denne

Ulempe er det paalagt Retten efter Panens Be-

gjæring at udstede de fornødne Opfordringer ti l

de fremmede Myndigheder, hvorefter Parten

felv har at foranstalte det videre Fornodne.

Med Hensyn t i l z 206 bemærkes, at

der i denne indeholdes Reglerne om det Varsel,

der skal gives Vidner; boer Vidnet indenfor

Landsretskredfens Grænser, maa en Uge være

nok, og ellers to Uger, hvilken Tid i Reglen

vil være tilstrækkelig i vort lille Land ti l at

komme fra ethvert Sted indenfor dets Grænser

t i l Rettens Tæde. Det er en Selvfølge, at

hvis uovervindelige Hindringer ere tilstede, kan

der ikke paalægges Vidnet noget Ansvar for

Udeblivelse t i l den fastsatte Tid, men derom

vil vistnok kun yderst sjælden blive Tale, og

vel navnlig kun, naar I s forhindrer Sam°

kvemmet mellem Landsdelene. Det vil billiges,

at § 206 ikke foreskriver, at Vidnet ved

Indkaldelsen skal have nogen Oplysning om,

hvad man vil spørge det om, men kun at

Sagen, i hvilken det skal vidne, ganske i Al-

mindelighed nævnes.

I § 207 omhandles de saakaldte inkom-

petente Vidner eller saadanne, som af førstjel«

lige lovgivningspolitiske Grunde ikke maa kræ-

ves t i l at vidne. Udkastet har paa dette

Punkt nærmest holdt sig t i l den gjældende

Ret. Dog bemærkes, at det i Overensstem«

melse med Lovudkastet om Strafferetsvlejen har

undladt at optage det bestaaende ubetingede

Forbud imod Ægtefallers Vidnesbyrd i bor-

gerlige Sager, jfr. herved Motiverne t i l

Strafferetsplejeudkastet S . 68. Ligeledes hen«

vifes t i l Bemærkningerne sammesteds, forsaavidt

angaar den Udvidelse, der ved Z 20? Nr. 1

er givet den i D. L. 2 — 5 — 2 0 indeholdte

Regel. Bestemmelserne under Nr, 2 og 3

svare t i l de i Frd. 19de Ju l i 1793 og

Refkr. 13de Marts 1759, jfr. Reskr. 6te

Januar 1764, givne Forbud blot med den

Forskjel, at der i Nr, 2 er medtaget, hvad

der er betroet under Raadforsel angaaende en

Straffesag, en Udvidelse, som stemmer med

Straffeprocesudkastets Grundsætninger. Ende-

lig er der under Nr. 4 opstillet en Undtagelse,

som i den gjældende Ret vel ikke hviler paa

nogen almindelig Loubestemmelse, men dog

alligevel nødvendigvis maa antages. At Gm>

bedshemmeligheder ikke maa aabenbares under

Vidnefsrsel i borgerlige Sager, er uomtvifte^

ligt og, saavidt vides, allevegne anerkjendt.

Under denne Regel maa ogsaa indbefattes de

Tilfælde, hvor færlige Lovbestemmelser paalægge

ikke blot Diskretion, men en ubetinget og

ubrodelig Tavshed angaaende visse Anliggender,

der iøvrigt ikke behøve at være Staten ved-

kommende Hemmeligheder, da det gjerne kan

være aldeles private Forhold, som isolge Ved-

kommendes offentlige Stil l ing skulle hemmelig-

holdes, f. Ex. Telegrafbetjentenes Tavsheds-

pligt, jfr. Reglement af 27de December 1875

§ 2 og Bekjendtgjørelse af samme Dato.

En saadan Tavshedspligt kan undertiden

være paalagt Andre end Embedsmænd, f. Ex.

Ligningskommissioner (Lov om Indkomstskat

af 19de Februar 1861 § 19 , jfr. § 12);

derfor benytter Udkastet Ordene .Embedsmænd

og Andre, der handle i offentligt Hverv'.

Derimod har Kommissionen ikke fundet t i l-

strækkelig Grund t i l at udstrække denne Und-

tagelse fra Vidnepligten t i l Læger, Iordemodre

og Apothekere. Disse ville altsaa ligesom

efter den gjældende Ret, forsaavidt ikke Reglen

i Paragrafens Nr. 3 medfører en Begrænsning,

uanset den Tavshedspligt, der iøvrigt paahviler

dem med Hensyn t i l , hvad der er betroet dem

i fornævnte Egenskab, ikke kunne undslaa sig

for at aabenbare dette, naar de opkræves som

Vidner i en Retssag.

I § 208 omhandles de Tilfælde, i

hvilke Nogen kan nægte at afgive Vidnesbyrd

paa Grund af de Folger, vedkommende Spørgs-

maals Besvarelse vilde medføre enten for

Vidnet selv eller dets Nærmeste. Hvad an-

gaar Kredsen af de fritagne Personer, stemmer

Reglen i § 208 med Lovudkastet om Straffe-

retsplejen, og der kan forfaavidt henvises t i l den

Udvikling, som i Motiverne t i l det nævnte

Udkast S . 69—70 gives af dette Eporgs-

maal. Derimod er der efter det foreliggende
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Udkast tillagt de Paagjceldmde Vægrings-

ret i noget storre Udstrækning, idet ikke

blot velfærdtruende Formuetab, men overhovedet

ethvert Formuetab, der ikke kan ansees for ganske

uvæsentligt, eller anden dermed i Klasse staaende

Skade kommer i Betragtning som Fritagelses-

grund, en Udvidelse, som vistnok vil findes

naturlig i borgerlige Sager, hvor Talen er om

en Opoffielse, Vidnet skal gjøre i en Privat-

mands Interesse, medens den ikke kan ind-

rsmmes i Straffesager, hvor Samfundets Sikker-

hed kræver Sagens Oplysning. Paa denne Fri-

tagelsesgrund kan der dog ifølge § 208 Nr. 2 ikke

stottes nogen Vægring ved at aflægge Vidnesbyrd

angaaende Retshandler, med Hensyn t i l hvilke

Vidnet har ladet sig bruge som Vitterlighedsvidne,

eller i saadanne Tilfælde, hvor det fom Hjemmels-

mand, Borgen eller Fuldmægtig af Hensyn t i l

Parten naturlig maa ansees for pligtig t i l at

give Oplysning om Forholdet. At disse civil-

retlige Forhold kunne begrunde en særlig For-

pligtelse overfor Parten t i l at afgive Vidnes-

byrd, maa ansees for stemmende med Sagens

Natur, og lignende Regler findes derfor ogsaa

i mange nyere Proceslovudkast, jfr. saaledes

Civilprocesloven for det tyste Rige af 1876

§ 350. I § 208 Nr, 3 "e r optaget

den Regel, at naar Retten ikke har fun-

det sig foranlediget t i l paa Embedsvegne at

nægte at modtage de i Z 20? omhandlede

Vidnesbyrd, skulle de paagja?ldende Vidner,

bvis de selv ville optage Spørgsmaalet, være

berettigede t i l at gjøre deres Inkompetence

gjældende ved Indsigelse, hvoraf følger, at der!

maa afsiges en Kjendelse, som af Vidnet kan

paaankes særskilt i Henhold t i l § 216.

Skjont den Omstændighed, om et Vidne

edfæstes eller ikke, under Forudsætning af den

frie Bevisbedommelse ikke spiller den afgjørende ^

Rolle som under et modsat System, idet nemlig

Dommeren ikke er udelukket fra at fæste Lid

til det ubeedigede Vidne, og endog har Lov!

ti l at tro dette bedre end det edfæstede, kan

det dog ikke være andet, end at det med

Hensyn t i l et Vidnes bevisende Kraft har sin

meget store Betydning, at dets Forklaring er

bekræftet med Ed. Derfor bor det være Regel,

at ethvert Vidne skal edfæstes, naar ingen!

Hindring herfor er tilstede. Det vilde ganste

vist stride imod den frie Bevisbedommelse at

opstille bestemte Forskrifter om, at ingen eller

en ringere Tiltro skulde skjænkes den ubeedi-

gede Forklaring; thi naar Retten har hort de

paagjældende Forklaringer, maa det ganske

staa i dens Magt at bestemme, hvad bevisende

Vægt de skulle have. Men naar man

gaar ud fra, at Eden afgiver en sær Garanti,

saaledes at der først, naar Vidnet er under

Edens Indflydelse, haves den hele og fulde

Sikkerhed for, at dets Forklaring afgives med

den storste Alvor og Samvittighedsfuldhed, bor det

fastholdes som en almindelig Fordring, at Alt skal

gjøres for at forebygge tom Tale for Retten, og

at der derfor i Reglen skal paalægges Enhver,

som stedes t i l at forklare for en Ret, den ved

Eden t i l det Iderstc skærpede Sandhedspligt.

Andensteds har man — for at indskrænke

Edens Brug — bragt i Forstag, at Vidnerne

i Sager af ringe Værd kun skulde ved Haand-

stag forpligte sig t i l at tale Sandhed Men

det er formentlig stedende at gjøre en saadan

Forskjel efter Sagens Værdi, og i Udkastet

findes derfor intet S,iadant. Reglen er alt-

saa, at enhver Vidneforklaring skal bcediges

(§ 210). Afhsrelse uden Ed finder (afset fra

det Tilfælde, at Parterne ere enige om at

lade Forklaringer gjælde uden Beedigelse), kun

Sted, dels naa r Vedkommende ikke maa edfæstes

(§ 209), dels na ar der mangler en foreskreven

Edsformular for det Troessamfund, hvortil

han hsrer. Dette sidste Tilfælde vil kun sjæl-

den forekomme, da vi have lovbestemte Eds-

formularer for alle kristne Troessanttund, for

Ioder og for rnæhriske Brsdre. Det første

Tilfælde vil derimod jævnligen kunne indtræffe.

Derom bestemmer § 209 i Overensstemmelse

med den gjældende Ret, at Born under 15

Aar ikke maa tages i Ed, ligesom ej heller

Personer, der lide af væsentlig Forstands- eller

Hukommelsessvækkelse. Fremdeles synes det

naturligt, at den, der er funden skyldig i

Mened, ikke oftere maa edfæstes. Denmod

har man — i Samklang med den nyere

engelsk-amerikanske Ret — ikke troet, at andre

Forbrydelser end Mened burde være t i l Hin-

der for Paagjældendcs Gdfæstelse, hvorfor den

gjældmde Rets Bestemmelse i D. L. 1 — 13—

19 er opgivet. Endelig er det en Selvfølge,
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at man ikke bor edfæste den, som ifølge sin
Mangel paa eller Fornægtelse af de religiose
Grundsætninger ikke tillægger Eden den Be-
tydning, den efter sit Begreb skal have, o:
ikke opfatter Eden som en Paakaldelse af en
levende personlig Gud, der ser Meneden og
vil straffe den. At den, der udtaler en be-
stemt Tro paa, at der ikke er nogen person-
lig Gud, som staar i et realt Forhold t i l
Mennesket, dog meget vel kan agte Sandheds-
pligten, er klart; men for hans Vedkommende
vilde Gdfæstelsen dog kun have Betydning som
et hojtideligt Lofte om at tale Sandhed, ikke
derimod den specifike religiose Betydning.
Medens Udkastet affljærer Edfæstelfe i alle
de foranforte Tilfælde, vil der derimod i A l -
mindelighed ikke være noget t i l Hinder for, at
de omhandlede Personer kunne afhores uden
Ed, idet deres Forklaring baade i og for sig
og i Forbindelse med Sagens øvrige Omstæn-
digheder kan have stor Betydning som Bevis.
Dog er selvfølgelig al Afhorelse af Afsindige
og andre Personer, som ej ere i Stand t i l at
afgive en fornuftig Forklaring, udelukket (§209
i S lu tn )

Bestemmelsen i § 211 trænger neppe t i l
videre Forklaring.

Af §§ 212 og 213 fremgaar, at Udka-
stet tænker sig, at Gdfæstelsen skal gaa foran
for Forklaringen. Dette var, jfr. D. L. 1 —
1 3 — 8 , i borgerlige Sager den gjældende
Regel hos os indtil Frd. 10de Apr i l 1833,
ved hvilken det blev bestemt, at Eden skulde
afiægges, efterat Forklaringen var protokol-
leret, oplæst og tiltraadt af Vidnet. I Hen-
seende t i l Edens for den Enkeltes Samvittig«
hed bindende Kraft kan det ikke være af nogen
væsentlig Betydning, om den aflægges umid-
delbart for eller umiddelbart efter Forklaringen;
under begge Forudsætninger maa den i Virke-
ligheden betragtes som en Forfitringsed. Det
er saaledes væsentlig praktiske Henfigtsmæssig-
hedsbctragtninger, hvorpaa det kommer an ved
Valget mellem disse Former. Hvor en Pro-
tokollation med efterfølgende Oplæsning og
Tiltrædelse fra Vidnets Side skal finde Sted,
vi l der ikke være Noget t i l Hinder for, at
Eden kan aflægges efter Forklaringens Afgi-
velse, og denne Fremgangsmaade kan i saa

vel endog være den naturlige, da Me-
ningen jo maa være, at Vidneeden kun har
Hensyn t i l den protokollerede og tiltraadte For-
klaring, medens det, som iøvrigt maatte være
fremkommet, ikke har nogen Kraft eller Betyd-
ning. Hvor derimod Dommen skal stottes
umiddelbart paa Vidneudsagnene, og hvor
ingen Protokollation eller Ratihabition finder
Sted, vi l det ikke være praktisk eller falde na-
turligt, at Eden aftægges bagefter; men un-
der denne Forudsætning v i l det være hensigts-
mæssigst og simplest at lade Eden aflægge,
forend Forklaringen afgives, hvorved ikke ude-
lukkes, at Vidnet under Afhorelsen, laa ofte
der maatte findes Anledning hertil, kan mindes
om, at det staar under Ed. I det forelig«
gende Udkast, der paa dette Punkt er i Over-
ensstemmelse med den engelst-amerikanjke og
den franst-rhinste Proces*), er det derfor fore«
staaet at anvende den sidstnævnte Fremgangs-
maade. Forsaavidt man som en Grund t i l
at lade Eden følge bagefter Forklaringen har
anfsrt, at man herved befordrer den saa on-
stelige Frafaldelfe af Beedigelse, kan hertil
erindres, at dette hele Hensyn dog viftnok er
af underordnet Betydning, da stig Frafaldelse
af Beedigelse ikke er uden sine Misligheder
og derfor ikke ubetinget fortjener at begun-
stiges, ligesom det iøvrigt ogsaa er draget i
Tvivl, om man mest opmuntrer t i l at frafalde
Beedigelse ved at lægge Eden efter Forklarin-
gen.

I s 213 2det Stykke er udtrykkelig ud-
talt, hvad der iøvrigt følger af sig selv, at
Vidnet under Ed skal forklare angaaende alle
de Omstændigheder, der kunne have Indflydelse
paa dets Troværdighed eller dets Forpligtelse
t i l at vidne — dog selvfølgelig saaledes, at
Vidnet ogsaa med Hensyn t i l denne Del af
dets Forklaring kan udove den i § 208 hjem-
lede Vægringsret Vidnet paadrager sig alt '
saa Strafansvar ligesaavel ved Usandheder i
disse Punkter fom med Hensyn t i l Sagen selv.

Reglen i § 214 er begrundet i den
Betragtning, som ogsaa paa andre Punkter

' ) Hertil slutter si« ogsaa Civilpr«cesl°ven for det
tyste Rige af >8?6, medens de hidtil gj«ldeuoe
Lone i de enkelte tyste Stater ordne Forholdet
fnait på« den ene snart paa den anden Mande.
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gjennemfores i Lovforslaget, at naai først et
vist Bevis er produceret under Sagen, ere
begge Parter berettigede t i l at benytte det t i l
Sandhedens Oplysning, og Lovforslaget an-
ser det ikke for rigtigt at opstille den forma-
listiske Regel, at kun Producenten af Beviset
har en selvstændig Ret t i l at benytte
det, medens Modpartens Ret indskrænker sig
t i l at kontrakvæstionere. Derfor maa det
med Hensyn t i l Vidner være Regel, at naar
Vidnet er indkaldt og moder for Retten'
kunne begge Parter i fuldeste Maal fordre
dets Forklaring i Sagen og benytte den t i l
deres Fordel.

I § 215 omhandles Fremsættelsen af
Vidnets Indsigelser imod at afgive Vidnes-
byrd. Naar Vidnet tror at have gyldige
Indsigelser imod at vidne for den Ret eller i
den Sag, som Indkaldelsen angiver, kan det dog
— bortset fra den af § 218 flydende Be-
grænsning — ikke uden videre blive borte,
men det maa mode og fremsætte f in I n d -
sigelse t i l Paakjendelse. Med Hensyn t i l Tids-
punktet for Indsigelsers Fremsættelse giver §
215 den Regel, at naar Vidnet vil gjøre
gjceldende, at det overhovedet kan ncegte at
vidne i den Sag eller for den Ret, som
opgives i Indkaldelsen (dets Indsigelse er
rettet mod Vidneforfelen i det Hele), skal
Indsigelsen fremsættes strax forinden Ed-
fæstelsen. Ellers ansees den for frafalden.
Rettes Indsigelsen derimod kun imod et en-
kelt Spørgsmaal, kan det selvfølgelig ikke for-
dres, at den fremsættes, forend dette Spørgs-
maal under Vidneforhsret fremkommer, I
Slutningen af § 215 er det udtalt, at Vid«
net skal oplyse Omstændigheder, hvoraf det
kan fees, at dets Indsigelse er grundet. Det
er herved antydet, at Bevisbyrden for Vceg-
ringsgrunden i en vis Forstand paahvilcr V id-
net, men at denne Bevisbyrde dog ikke kan
opfattes strengt; det er overladt Dommerens
frie Skjsn med behorig Iagttagelse af Bi l l ig-
hed at afgjøre, om Vidnet har oplyst t i l -
strækkeligt t i l dets Fritagelse.

I § 216 er udtalt, at Kjendelser, hvor-
ved det trods fremsat Indsigelse paalægges
Nogen at vidne, kunne gjøres t i l Gjenstand
for Besværing t i l hojere Ret, vel ikke af S a .

gens Parter, men af Vidnet. At Vidnet
bor kunne anvende et særskilt Retsmiddel imod
en Kjendelse, hvorved en Vægring forkastes,
som er stottet paa dets Forhold t i l Sagen eller
Parterne, er klart. Dersom man ikke vi l statuere,
at Retsmidler overhovedet skulle være udeluk-
kede overfor stige Afgjørelser, hvilket neppe
gaar an paa Grund af disse Spørgsmaals
meget store Betydning for Vidnet, maa det
være tilladt at gjøre Anken over dem gjældende
særskilt og forelobigt; ellers vilde Vidnet in-
gen Nytte have af den hele Adgang t i l Pro-
velse ved højere Ret. Derimod kan der spor-
ges, om en lige Adgang t i l særskilt forelobig
Plovelse skal indrommes, naar Indsigelsen er
af formel Natur, f. Ex. stottes paa, at Af-
standsbestemmelserne ere overskredne, at Vidnet
ej har faaet tilborlig Varsel, at Forkyndelsen
er urigtig iværksat, og lignende. Indsigelser
af denne Art ville vel sjælden blive fremsatte,
da det Vidne, som har saadanne, i Reglen
enten vi l udeblive, i hvilket Tilfælde der gaaes
frem efter § 2 1 8 , eller alligevel mode og
derved i Gjemingen frafalde disse Indsigelser;
men det kan dog forekomme, at et Vidne,
der er i heromhandlede Tilfælde, lader en
Anden mode fvr sig og fremfore Indsigelserne,
ikke stolende tilstrækkeligt paa, at det Fornsdne
vil blive iagtaget i Embeds Mcdfor efter § 218,
og da opstaar Spørgsmaalet. Udkastet har da
ment, at der ingen Forskjel burde gjøres, men
at ogsaa Kjendelser i Anledning af saadanne
Indsigelser bor kunne angribes gjennem et
særskilt Retsmiddel. V i l man ikke aldeles
nægte Anvendelsen af Retsmidler imod dem,
synes det hensigtsmæssigere, at den sker strax,
end at den hele Behandling skal være udsat
for Annullation bagefter. Da de heromhand-
lede Spørgsmaal egne sig t i l en simpel og
hurtig Afgjørelse, har Udkastet anvist Besvæ°
ringsformen som den Vej, ad hvilken de
skulle indbringes for hojere Ret, Vidnet skal
altsaa efter § 216 strax erklære at ville fore
Besværing samt udbede sig en Udsættelse t i l
at iværksætte det Fornodne. I § 217 inde-
holdes den nødvendige Bestemmelse, at Par-
ten, naar et Vidne gjør Indsigelse, kan fordre
Sagen udsat, indtil det er afgjort, om I n d -
sigelsen skal tages t i l Fslge. I Reglen vi l
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Parten vcere nodfaget hertil; men det kan dog ^

ogsaa hænde, at han hellere giver Afkald paa,'

dette Vidnes Afhorelse og fremmer Sagen i

Henhold t i l de øvrige Beviser. Da det ikke

altid er muligt at forudse, hvsrnaar den for«

nodne Afgiorelse ved hojere Ret vil kunne op°

naaes, maa den omhandlede Udsættelse kunne

gives paa ubestemt Tid eller indtil »idere.

Den i Sagens Fremgang interesserede Part

maa da, naar Hindringen er hævet (enten ved

at Afgjørelsen i hojere Instants gaar Vidnet

imod eller ved at det forsommer at fremme

Besværingen), henvende sig til Retsformanden

for at faae Sagen gjenoptaget og det afbrudte

Modc paany afholdt.

Da et Vidnes Udeblivelse ifølge Udkastets

hele Ordning af Bevisforelsen i Reglen af-

stedkommer meget betydelig Ulempe, er det ind-

lysende, at der maa forbindes et hojst alvor-

ligt Ansvar med ubefojet Udeblivelse, og at

Retten maa udimstes med energiske Midler t i l

at tvinge den Gjenstridige. Naar et indkaldt

Vidne udebliver uden lovligt Forfald, har

Retten ifølge Z 218 først at undersøge,

om Vidnets opgivne Bopæl ikke ligger saa

langt borte, at det ikke er pligtigt at give

Mode ved Retten, og i Forbindelse hermed at

efterse Indkaldelsen, og naar det skjsnnes, at

der hverken med Hensyn t i l Bopælens Af-

stand eller Indkaldelsens øvrige Egenskaber

er Noget at erindre, strax at afsige en Kjen-

delse, ved hvilken der dels paalægges Vidnet

Straf og Erstatning for Udeblivelsen, dels en

ny Modetid forelægges det, alt naturligvis

kun, forfaavidt Parten ikke frafalder Vidnets

Forelfe. For at hindre, at den ene Part efter

Overenskomst med Vidnet udhaler Sagen for

Modparten, er det nødvendigt, at det gjøres

den vidneforende Part t i l Pligt ufortovet at

gaa frem mod det forsommelige eller gjenstri-

dige Vidne med de lovbefalede Tvangsmidler,

Derfor bestemmes det, at Parten, hvis han

ikke vil betragtes som frafaldende Vidnets Fo-

relse, skal sorge for Forelæggelsens betimelige

Forkyndelse for Vidnet, samt fremdeles, at det

Offentlige, naar Forelæggelsen er forkyndt,

fuldbyrder Straffen uden Hensyn t i l Partens

Villie (hvorimod det naturligvis maa staa ham

frit for at give Afkald paa den tildomte E »

statning). Moder Vidnet ikke t i l den forelagte

Tid, og vil Parten ikke frafalde dets Forelse,

afsiges — efterat det er undersogt, om lov-

lig Forkundelse af Kjendelsen og Fristfore-

læggelse har fundet Sted — strax en ny

Kjendelse af det i § 219 angivne Indhold.

Vidnet bliver da, cfter Rettens Foranstalt-

ning at hensætte i Forvaring, indtil det i det

næste Retsmøde kan fremstilles og har besvaret

de det lovlige« gjorte Spørgsmaal. Dog

har Vidnet Adgang ti l Losladelse mod

saadan Sikkerhed, som Retten finder t i l .

strækkelig. Da der imidlertid maa være

en Grænse for de Onder, som kunne t i l -

fojes et Menneske, fordi han ikke vil vidne,

og da det, eftersom saadan Gjenstridighed dog

ikke kan agtes for en meget stor Forbrydelse,

vilde være uretfærdigt, om han kunde holdes

i Fængsel i det Uendelige af den Aarsag, er

der i § 221 sidste Stykke bestemt en Grænse

i saa Henseende, der svarer ti l den i Lovud-

kastet om Strafferetsplejen fastsatte,

I § 220 afhandles, hvorledes Vidnet,

naar det har lovligt Forfald, skal bære sig ad

for at undgaa de i §§ 218—19 ommcldte

Folger eller, forsaavidt det har været forhin-

dret fra at oplyfe sit Forfald i rette Tid, for

at faae den Kjendelse, der har fastsat de nævnte

Folger, ophævet. Bcsindes det, >at Vidnet vel

har havt lovligt Forfald, men forsomt at an-

melde Saadant for Retten saa betimeligt, at

der kan givcs alle Vedkommende Underretning

om den Udsættelse af Sagen, som i den An-

ledning maatte blive anordnet, kan Retten

efter Omstændighederne indskrænke sig t i l at

nedsætte den idomte Straf eller de Vidnet

paalagte Omkostninger, Paa Grund af de

heromhandlede Kjendelsers betydelige Folger

for Vidnet, er det anset for rigtigt, at Vidnet

faar fuld Adgang ti l Besværing efter § 216.

I § 221 omhandles Midlerne imod det

Vidne, som nbefojet nægter at besvare Spørgs-

maal. Ubcfojet kan Nægtelsen selvfølgelig kun

siges at være, naar Vidnet hverken vil svare

eller gjøre de lovhjemlede Skridt t i l Besværings

Iværksættelse imod den Kjendelse, hvorved det

paalægges det at svare (Z 216), I saa Fald

synes det rigtigt strax at anvende Tvang af

Hensættelse i Forvaring imod det. Der er
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nemlig her den Foifkjel fra Udeblivelse (§ 218) , ! behandles som sagkyndige og t i l vedkommende
at medens den Udeblivende kan have handlet! Iagttagelse særlig udmeldte Vidner. De
af Ligegyldighed eller Ubetænksomhed og derfor
først igjennem en Bode bor mindes om sin

afhores paa samme Maade som Vidner, og
deres Udsagn bliver at bedomme efter samme

Pligt, forend han kan behandles som forsætlig, Regler som Vidners. E j heller drages der
gjenstridig, gjælcer dette ikke om den, som er nogen Gramse mellem Ting, der skulle bevises ved
tilstede og af Retten kjendes pligtig at svare.
V i l han hverken svare eller paaanke Kjendelsen,
maa han betragtes som forsætlig gjenstridig
og behandles derefter. Isvr ig t komme ogsaa
her de ovenomtalte Betragtninger om, at der
maa være en Grænse for de Onder, der kunne
tilføjes den Paagjældende, t i l Anvendelse,

Bestemmelsen i § 222 indeholder kun,
hvad der ligefrem følger af Umiddelbarheds-
systemet og den deraf flydende Nodvendighed
for at koncentrere Forhandlingen paa een Dag,

I Reglen fores Vidnerne for den Ret,
der dommer i Hovedsagen (§ 2 0 2 ) ; men da
det dog kan hænde, at Afhorelsen foregaar for
en anden Ret (navnlig en Underret), maa der
gives en Bestemmelse om, at denne Ret i saa
Fald har den fulde Myndighed t i l at anvende
de foreskrevne Tvangsmidler. Dette fastsættes
i Z 223.

Naar Vidnet efter den almindelige Regel

S y n og Skjsn, og Ting, der kunne bevises ved
Vidner. Det foreliggende Lovforslag gaar ikke
saa vidt. Det bevarer ligesom de kontinentale
Proceslove Beviset ved S y n og Skjon som
et eget Bevismiddel, men dog paa en faadan
Maade, at det ikke kommer i S t r id med
Grundsætningerne om den frie Bevisbedøm-
melse. Ejendommelighederne ved S y n og
Skjon bestaa efter Lovforslaget deri, at Syns-
og Skjonsmændene udmeldes paa en særegen
formel Maade af Retten, at den hele Forret-
ning foregaar i lovbestemte Former, sigtende
t i l at betrygge begge Parters lige Ret, og at
Forretningens Resultat fremtræder som et
Fcellesprodukt af Mændenes Virksomhed, men
ved Siden heraf ophæves den bestaaende Rets
System med et' Oversyn og Overskjon, der
staar i lignende Forhold t i l det fsrste S y n
og Skjsn som en hojere Rets Dom t i l en
lavere Rets og derfor ubetinget maa have

afhsres under Bevisforhandlingen og for den ^ Fortrinet; ej heller er Retten nogensinde
Ret, som dommer i Sagen, bliver der ikke ^ bunden ved Syns eller Skønsforretningen,
Spørgsmaal om en egmtlig Protokollering af ^ men den bedommer dennes Indflydelse paa
dets Udsagn. Men naar Vidnet afhores sor Beviset fr i t ligesom alle andre oplysende Om-
en anden Ret — enten ifølge Reglerne i § skændigheder, jfr. nærmere herom § 238.
203, eller fordi Vidneførselen foregaar, forend ! Med Hensyn t i l de enkelte Bestemmelser
Sag er begyndt, hvilket under visse Forudsæt-! i nærværende Kapitel bemærkes iøvrigt:
ninger maa tillades (§373) —, er det uund«! Begjæringen om Syns- og Skjonsmcrnd
gaaeligt, at Vidneforklaringen maa fuldstændigt! saavelsom Udmeldelsen af dem foregaar i det i
protokolleres for senere under Retsforhandlingen !§ >80 omhandlede Mode. For at undgaa
at oplæses. Vidnets Forelse synes da i det unyttige Formalitetsvanskeligheder er det, lige-
Hele at kunne foregaa paa en lignende Maade
som efter den gjældende Ret, se § 224.

Anden Underafdeling.

O m B e v i s ved S y n og S k j o n .

I den engelsk-amerikanske Proces danner

som ved Vidner, bestemt, at enhver Ret er
kompetent t i l at udmelde Synsmænd fra an-
dre Retskredse, naar disse ere villige t i l at
lade sig bruge. Ellers maa vedkommende Ret
henvende sig t i l den Ret, i hvis Kreds kyndige
Personer formenes at være tilstede, og denne
sidste Ret, som bedst maa kjende de personlige
Forhold og kan tage noget Hensyn t i l ikke at
overbebyrde Enkelte uden Nodvendighed, fore-
tager da Udmeldelsen. At det selv for Lands-

Bevis ved Syn og Skjon ikke noget særeger! retterne jævnlig kan blive nødvendigt at søge
Bevismiddel, men Tyns og Skjonsmænd Sagkyndige udenfor Retskredsen, er indlysende.
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Navnlig vil det ikke sjældent forekomme, at t i l -
strækkeligt Kyndige alene findes i Kjobenhavn, ^
hvor vore store videnskabelige og tekniske I n -
stituter ere famlede. Hvad angaar Mændenes
Antal, giver § 225 i Overensstemmelse med
de fleste nyere Proceslovudkast Retten aldeles
frie Hænder, forsaavidt ingen særlig Forskrift
herom findes. Som det fremgaar af Pa-
ragrafens Affattelse, kan Retten efter Omstæn-
dighederne endog indskrænke sig t i l at udmelde
een Mand.

Bestemmelserne i §§ 2 2 6 — 2 2 8 kræve
neppe nogen vidtloftig Begrundelse. I Pr in-
cipet vælger Retten Syns- eller Skjons-
mændene paa dens eget Ansvar; Parterne
have ingen Ret at gjøre gjældende i Hen-
seende t i l Valget, men cre alene henviste
t i l at udtale et Dnske, som naturligvis ofte
vi l kunne tages t i l Felge. For iaavidt mu-
ligt at undgaa Indsigelser mod de valgte
Mænd .og deraf flydende Vidtloftigheder be-
stemmer § 227, a< Retten skal give Parterne
Lejlighed t i l forinden den endelige Udmeldelse
at gjøre deres Indsigelse mod Mcendene, og
kun undtagelsesvis tilstedes det Parterne
bagefter at fremkomme hermed. Det er for-
udsat som en Selvfølge, at Retten efter at
have hort Parternes Indvendinger mod dem,
der paatænkes udmeldte, kan forandre fin Be-
slutning og udmelde andre i det samme Rets-
mode. Da det imidlertid ikke er muligt al-
deles at udelukke Indsigelser fra at kunne
fremsættes bagefter, s. Ex. fordi Parten forsi
senere er kommen t i l Kundskab om dem, gives
der nærmere Regler herfor. I § 228 inde-
holdes der den vigtige Bestemmelse, at de om
Vidner gjældende Afstandsbestemmelser ikke
skulle være anvendelige paa Syns- og
Skjensmænd, dels fordi disse, foruden
Godtgjørelse for Rejfeudgifter og andre
Udlæg, erholde Betaling for deres Forret-
ning, ved hvis Fastsættelse Hensyn kan tages
t i l den bevirkede Tidsspilde, dels fordi det
kan være aldeles nødvendigt, hvor der kun
er ganske faa Sagkyndige af en vis
Art, at disse maa komme t i l Retten, uanset
at de bo i en betydelig Afstand fra denne.

I § 229 indeholdes en Regel, som sig-
ter t i l at forhindre, at Retterne skulde vælge

Personer, der blot som Dilettanter have givet
sig af med det paagjældende Fag. Saavidt
muligt skal der vælges Personer, som enten
ved offentlig Sti l l ing, eller dog ved offentlig
aflagte Prover have godtgjort deres Duelighed,
eller som gjøre sig Udovelsen af det paagjæl-
dende Fag t i l Profession.

Af Forhandlingerne i det i § 180 om-
handlede Mode maa det fremgaa, hvad der er
Synsforretningens Djemed, og i Henhold her-
t i l maa Opgaven stilles i Udmeldelsesdekretet.
Ved Hovedforhandlingens Berammelse tages

! der Hensyn t i l , at den fornødne Tid levnes
Syns- og Skjonsmændene, saaledes at disse

z kunne have deres Forretning færdig. Retten
maa i denne Henseende udove et fornuftigt
og forsigtigt Skjen. I Reglen bor Mændene

! væie pligtige at affatte Forretningen skriftlig
(Z 230), dels fordi der jævnlig behøvcs en
Motivering, som mundtlig fremsat ej let vilde

^ kunne fastholdes, f. Ex. naar den indeholder
^ mathematiske Beregninger o. des!., dels fordi
! Parterne i Reglen bor have Adgang t i l at
! gjøre sig bekjendte med Syns- eller Skjons-
! forretningen forend det t i l Bevisforhandlingen
! bestemte Retsmøde; men i visse Tilfælde kan
Forretningen være saa simpel og aldeles ikke træn-
gende t i l Motivering, at det vilde være urime-
ligt ikke at modtage Mændenes mundtlige Erklæ-

^ ring t i l Protokollen, f. Ex. naar en almindelig
! Leseregjenstand skal vurderes, naar det skal
! afgjøres, om en sædvanlig Handelsartikel er
^ gode og forsvarlige Varer o. desl. I Over-
ensstemmelse med de for Vidner herskende
Grundsætninger affatter Retten Udmeldelses-
dekretet, men Parten maa serge for dets hur-
tigst mulige Forkyndelse for de Udmeldte, se §
231 (jfr. z 161). Derefter have disse at
foretage Forretningen faa betimeligt, at den
kan være færdig inden Bevisforhandlingen.
Ved Forretningens Foretagelse maa Parterne
have Adgang t i l at mede, ligesom der maa
gives dem Adgang t i l at gjøre sig bekjendte
med Forretningens Indhold forend Bevis-
forhandlingen, under hvilken det ikke kan
forlanges, at de skulde kunne gjennemstudere
og tilstrækkeligt opfatte og bedomme en maaske
vidtloftig Syns- eller Skønsforretning.
Iøvrigt indeholder § 231 nogle Bestemmelser
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om den Adgang, der maa skaffes Syns- og

Skjonsmændene t i l at tage vedkommende

Gjenstande for Forretningen i Bjefyn eller

iøvrigt undersøge den; de Grundsætninger,

som i saa Henseende opstilles, ere analoge med

Reglerne om synbare Bevismidlers Udlevering

og Forevisning (s6itio instrumeutorum), hvor-

om handles nærmere i Forbindelse med Doku-

mentbeviset.

Selve Forretningens Foretagelse sker natur-

ligvis i Reglen udenfor Retten, men Syns- og

Skjsnsmændene maa derefter fremstille sig under

Bevisforhandlingen for at beedige deres For-

retning (§ 232) samt svare paa de yderligere

Spørgsmaal, hvortil Parterne eller Dommerne

maatte finde Anledning. Dette er en nodven-

dig Folge af Lovforslagets Princip med Hen-

syn t i l Maaden, hvorpaa Bevisførelsen fore-

gaar. Syns- og Skønsforretningen maa

derfor ikke blot oplæses i Retten — hvilket

ganske vist mere har en formel end en reel

Betydning — , men der kan paa Stedet afkræ-

ves Syns- og Skønsmændene nærmere Oplys-

ninger og Forklaringer saavel af Retten som

af Parterne, hvilket har en meget stor Be-

tydning med Hensyn ti l Sagens Oplysning;

det vi l uden Tvivl, navnlig ved simple og

uindviklede Syns- eller Skønsforretninger,

kunne hænde, at ingen videre Interesse er

forbunden med Mændenes Fremstillede under!

Bevisforhandlingen, men selv da er det i sin

Orden, at deres Edfæstelse foregaar under

Bcvishandlingen og i Parternes og Rettens!

Overværelse. I § 232 2det Stykke gives for'

Syns« og Skjonsmænds Vedkommende en

lignende Undtagelse fra Principet om alle

Bevisers Fremforelse under Hovedforhandlingen

ag for Hovedretten som i § 203 Litr. d. er

gjort for Vidners Vedkommende.

Klager over Fejl begaaede af Retten

maa udenfor det i § 227 i Slutn. ornhand«

lede Tilfælde, i hvilket Besværing finder An-

vendelse, gjøres gjældende ved Paaanke, jfr.

§ 297 Litr. e; Hojesteret kan, naar Paaanken

findes grundet, annullere og hjemvise. Der«

imod maa der haves en udtrykkelig Forskrift

angaaende, hvor man skal henvende sig med

Klager over Syns- og Skjonsmændenes Frem-

gangsmaade. Herom er der i § 233 givet

den naturlige, med den gjældende Lovgivning

stemmende Regel (D . L. 1 — 6—2.), at Kla-

gen maa fremsættes for den udmeldende Ret.

Det rimelige Tidspunkt hertil vil være, naar

Mændene mode for at afhjemle Forretningen

(§ 232). Finder Retten Anledning t i l at

tage Hensyn t i l Anken, kan den paalægge

Mændene at omgjøre Forretningen, (i hvilket

Tilfælde Sagen maa udsættes). Saadant

Paalæg ere de Udmeldte pligtige at efterkomme,

medmindre de strax ville iværksætte Besværing

over Rettens Paalæg t i l hojere Ret efter

de om Vidner gjældende Regler (§ 236,

jfr. § 216).

Udkastet indeholder ingen Bestemmelser,

svarende ti l den gjældende Rets Regler om Over-

syn og Overskjon. T i l Begrundelse heraf

lader sig allerede anfore det, at dette Rets-

middel maatte belemre Rettergangsmaaden

med yderligere Formaliteter, der vilde indeholde

en Kilde t i l Str id og Forhaling, uden at

nogen tilsvarende Nytte derved vilde opnaaes,

hvorfor ogsaa den hele Institution er ukjendt

udenfor den dansk-norske Ret. Med Hensyn

ti l egentligt Syn er det vistnok almindelig

erkjendt, at det i sit Væsen bor betragtes

som et Bevismiddel af samme Natur som

Vidnebcviset (en Art særligt tilkaldte Vidner),

og at det derfor naturligen bor kunne svækkes

og angribes ved Modbevis, aldeles paa famme

Maade som Vidner. Derfor bestemmer ogsaa

den norske Proceskommissions Udkast af 1868

i Kap. 13 z 5, at ,det Bevis, der i Retter-

gang søges ved Syn af opncevnte Mænd,

bedommes efter Reglerne om Vidnebeviset.

Som Folge deraf kan Syn overalt ved nyt

Syn af samme eller andre Mænd, ved Vidner

og ved hvilkesomhelst andre Bevismidler udfyl-

des, svækkes eller ophæves. De hidtil gjal-

dende Bestemmelser om Oversyn bortfalde'

Men ogsaa om egentligt Skjon gjælder uden

Tvivl det Samme. Afset fra det Vanskelige

og Mislige i at drage en skarp Grænse imellem

disse to Begreber, kan fremhæves, at der ikke

er noget naturligt Princip i analogisk at over«

fore Appelsystemet paa dette Omraade, saaledes

at Overskjønnet ubetinget slaar Underskjønnet

af Marken, og Retten skal være bundet t i l

Overskjønnet fremfor t i l Underskjønnet. Der

15
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er ingen væsent l ig storre Sandsynlighed for
Overskjønnets Rigtighed end for Underskjon-
nets. Forskjellen imellem dem ligger nemlig
ikke i nogen hojere Indsigt, men kun i det
simre Antal af SkjonZmænd, hvorfor det og«
saa stiller sig som meget unaturligt, at den
Mening, som næres af Overskjonsmændenes
Flertal, skal gjælde, selv om Overskjonsmæn-
denes Mindretal sammenlagt med Underfkjons-
mændene udgjør et storre Antal Personer af
modsat Mening. Denne rent kvantitative Be-
stemmelse indeholder derhos noget aldeles V i l -
kaarligt, idet man med Foje kan svsrge,
hvorfor der netop skal standses paa dette
Punkt, hvorfor der ikke skal kunne fordres
et Overskjon over Ouerskjønnet ved det
dobbelte Nnta! Mænd ost). V i l man hertil
svare, at Afbrydelsen er og maa være vilkaar-
lig, blot begrundet i, at man maa standse eet
Sted, lader sig herimod indvende, at man da
ligesaa godt kunde udruste det første Skjon
med de samme Garantier som det sidste, med
andre Ord, lade det optage af det storre An-
tal Mænd, og lade Sagen bero hermed. Men
fra Udkastets Standpunkt bliver Hovedind-
vendingen mod denne hele Indretning med
Ouerskjon, at den ikke passer med den frie Be-
visbedommelse, men er et Stykke legal Be-
vistheori, som man vilde indplante i en
dertil uskikket Jordbund. ifølge den frie Be-
visbedommelses Princip kan Retten ikke bindes
t i l det sidste Skjon fremfor det første, lige-
som overhovedet ethvert Modbevis, ethvert An-
greb, som virkelig svækker det Overbevisende i
Skjonnet, være sig Over- eller Underskjon,
bor kunne tillægges sin naturlige Betydning
af Retten, dei ligesaalidt overfor Syn og
Skjon som overfor Vidner nogensinde bor
være tvungen t i l at antage Noget, som ikke
stemmer med dens Overbevisning. Udkastet
har derfor med beraad Hu stillet Sagen
saaledes, at der ikke bliver Spørgsmaal
om et Underskjsn og et det besejrende Over-
skjon, men alene om Skjon, der for Retten
kun har en vejledende, men ikke en bin-
dende Betydning, og overfor hvilke alle
Modbeviser og Modbemærkninger tilstedes
og faae den Vægt, de ifølgc deres i n d r e
Værd af Retten skjønnes at fortjene. Imod

det af de Udmeldte afgivneSkjon kan der derfor
! stilles Erklæringer og Forklaringer af andre

Sagkyndige, som ikke ere specielt udmcldte,
Udtalelser af videnskabelige Autoriteter o. desl.;
og det kan ikke betragtes som g i v e t , at disse
modstaaende Data skulle være ude af Stand
t i l at svække Skjsnnet, men Overvejelsen og
Bedommelsen heraf er ganske lagt i Rettens
Haand, se § 238. Det følger af det An-
forte, at Parterne have Ret t i l at optage nyt
Skjon imod det eller de først afgivne uden
anden Begrænsning end den, som ligger i
Bevisførelsens processuelle Indretning. Men
ved Siden heraf indfører Lovforslaget noget
Nyt og hidtil hos os Ukjendt, idet det tilstedes
Retten, hvor den finder Grund dertil, i Em-
beds Medfor at anordne Foretagelse af ny For-
retning enten af de samme eller andre Syns-
eller Skjonsmænd (§ 238). Lovforslaget gaar
ud fra, at Retten paa den ene Side kan og
skal danne sig en selvstændig Dom over Be-
vissvoigsmaalene i Sagen, men at den paa
dm anden Side maa kunne soze og forlange
den fomodne sagkyndige Hjælp og Instruktion
hertil. I saa Henseende kan Alting ikke over-
lades alene t i l den tilfældige Omstændighed,
om Parterne behorig have serget for Sagens
Oplysning ved Sagkyndiges Tilkaldelse, men
forlanger man, at Retten skal have en Dom
om Bevisspørgmaalet — der naturligvis maa
være en begrundet Dom og ikke et Tærning-
kast, —, maa man ogsaa tillade Retten, dersom
Parterne have forsomt det, selv at forskaffe
sig den fornødne sagkyndige Hjælp ved Syns-
og Skjsnsmænds Tilkaldelse og det paa ethvert
Tr in altsaa ogsaa efter Sagens Optagelse,
naar Retten da bliver opmærksom paa, at den
trænger t i l en eller anden sagkyndig Vej-
ledning, jfr. § 264 . Skulde det hænde,
at en Part bagefter kan tilvejebringe Data,
f. G i . hojere sagkyndige Autoriteters Erklæ-
ringer, der bestemt og paa en overbevisende
Maade bryde Staven over et Skjon, hvoraf
Retten i sin Dom har ladet sig lede, v i l det
selvfølgelig staa denne Part aabent at anvende
det i § 327, 1. omhandlede Retsmiddel.

I z 234 omhandles de Tvangsmidler,
som maa haves mod forsømmelige eller gjen-
stridige Syns> og Skjonsmænd. Det synes
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naturligst, at Retten, naar det i Modet viser
sig, at et saadant Forhold er udvist fra Paa-
gjceldendes Side, ftrar anvender lignende Mid-
ler som mod Vidner. Dog er det naturligt,
at Parten maa have det i § 234 2det Stykke
omtalte Valg, da han ofte vi l ftaa sig bedre
ved al søge andre Mænd udmeldte end ved
at fortsætte Striden med de modvillige Skjons-
mænd, muligen udholde en Besværing t i l hojere
Ret o. desl.

De i §§ 235—237 indeholdte Negler
behøve neppc nogen yderligere Motivering.

I § 238 udtales først det vigtige
Princip, at Retten ikke er bunden ved Syns-
eller Skønsforretningens Resultat. Retten
kan altsaa tilsidesætte Eyns- eller Skjons-
forretningen, naar ten ikke finder sig overbe-
vist ved den, hvad enten Tilliden t i l den er
rokket paa den ene eller den anden Maade.
Deraf følger, som nys bemærket, at der kan
fores Modbevis mod Syn og Skjon baade
ved Vidner og ved hvilkesomhelst andre Be-
viser, ligesom det, naar flere Syns- eller
Skønsforretninger staa mod hverandre — da
disse efter Lovforslaget ei staa i noget
Instantsforhold t i l hverandre som Over- og
Undcrskjon — staar Retten frit for at afgjøre,
om den vil fæste mere Lid t i l den ene end ti l
den anden. Af dette Lovforslagets Bevis-
system er det en naturlig Folge, at Syn og
Skjon e f ter Dom ikke kan tilstedes, mm at
Syns- og Skønsforretninger altid ligesom
Vidners Udsagn maa forelægges Retten t i l
Bedommelse og altsaa finde Sted f o r i n d e n
Paadommelsen. Det Regelmæssige vil være,
at Syns ' og Skønsforretninger forelægges
Retten under Bevisforhandlingen i Forbin-
delse med de øvrige Beviser i Sagen, men
det kan naturligvis ogsaa efter det nye
System forekomme, at en saadan Forretning
finder Sted f o r e n d Sags Anlæg. Udka-
stets § 239 i Forbindelse med sjette Afsnit
Kap. I. giver de nærmere Regler om, paa
hvilket Sted og hvorledes i saa Fald Forret-
ningen skal ske.

Tredie Underafdeling.

O m V e v i s ved D o k u m e n t e r .

I §§ 2 4 0 — 2 4 3 handles om Produk«
t i o n e n af Dokumenter. Der kan i denne
Retning tænkes tre Tilfælde: enten har Par-
ten selv Dokumentet, hvorom der er Tale,
e l l e r ogsaa har Modparten det, e l l e r det
er under Trediemands Raadighed. Om det
første Tilfælde, hvor Dokumentet er i Partens
Besiddelse eller dog ved hans private Foran-
staltninger kan skaffes tilveje, handler § 240.
I Reglen bor Dokumentet, efter paa sædvan-
lig Maade forud at være meddelt Modparten,
forelægges Retten famtidig med Sagsfremstil«
tingen i det t i l den mundtlige Forhandlings
Begyndelse bestemte Mode. Medens der først
strides t i l andre Beviser, naar dette ifølge
Procedurens Indhold og Gang viser sig at
være nødvendigt, bliver altfaa Doknmentbeviset,
forsaavidt Dokumentet staar t i l Partens Raadighed
at forbinde med felve Proceserklæringerne
( i de tvske Systemer kaldes dette, at Do-
kumentbeviset altid skal anticiperes). Fra
denne Regel, som findes i alle nyere paa Mundt '
lighedsprincips byggede Love, maa imidlertid
Undtagelse i Henhold t i l Grundsætningerne
i Z 168 kunne indrommes, naar Parten ikke
har været istand t i l at producere Dokumentet
saa tidligt, f.Ex. fordi det dengang endnu ikke var
kommet i hans Hænder. I saa Fald maa
det kunne fremlægges senere, samtidigt med at
det paaberaabes, og efter saavidt muligt forud
at have været meddelt Modparten i Henhold
t i l § 168.

Angaaende det andet Tilfælde, nemlig at
Dokumentet er i Modpartens Besiddelse eller
under hans Mandighed, handler § 2 4 1 . Ud>
kastet gaar i Overensstemmelse med den gjæl«
dende Ret, jfr,Nellemanns Procesmaade,S.621
ff. (2den Udgave), ud fra, at der paahviler Mod-
parten en fuldstændig Forpligtelse t i l at fremkom-
me med Dokumenterne, den saakaldte EditionZ-
forpligtelse, saaledes at han, forsaavidt Doku«
mentet indeholder Noget, som vedkommer Sa»
gen, ikke kan fritages for Editionen, fordi Do-
kumentets Fremkomst kunde skade ham i Hen-
seende t i l Processens Udfald, og at der i
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denne Henseende ikke gjøres nogen For-

stjel, eftersom Vedkommende er Sagsøger eller

Sagvolder. Derimod bor der, saauidt

muligt, drages Omsorg for, at de Dele

af Dokumentets Indhold, som ikke ved-

komme Sagen, unddrages Offentliggjsrelle,

f. Ex. ved at Dokumentet kun fremlægges i

Extraktafskrift eller deslige, ligesom ogsaa Ved-

kommende bor kunne slippe med at fremlægge

Kopi, hvor Djemedet' ikke kræver Originalens

Produktion. Tvangsmidlet overfor Modpar-

ten, som nægter at efterkomme Editionspligten

eller har sat sig selv ud af Stand t i l at op-

fylde den, er, at Retten kan gaa frem efter

§ 97. Men for at dette kan ske, maa det

billigvis forlanges, at den provocerende Part

allerede t i l sin Opfordring har knyttet en Op-

givelse af de Fakta, som ved Dokumentet skulde

bevises; en senere Opgivelse, efterat det har

vist sig, at Dokumentet ikke vil blive fremlagt,

kan ikke komme i Betragtning. Opfordringen

bor i Reglen fremsættes i det i § 180 om-

talte Mode, for at Dokumentet kan fremlæg-

ges under Bevisforhandlingen i Forbindelse

med de andre Beviser i Sagen (efter naturligvis

forud at have været meddelt Modfarten i

Henhold t i l den almindelige Regel i § 168).

Om det tredie Tilfælde, nemlig at Do»

kumentet er i Trediemands Besiddelse eller paa

anden Maade hans Magt undergivet, handles

der i § 242. Med Hensyn t i l Trediemands

Gditionspligt er ligeledes den gjældende Ret

bibeholdt. Han er altsaa ikke blot pligtig at

fremvise Dokumentet, hvor Parten er Medejer

af det eller ifølge det materielle Rets^

forhold befojet t i l i sin Interesse at be»

nytte det til Bevis (jfr. Nellemanns

Procesmaade S . 6 1 9 — 2 1 ) , men og-

saa ellers bor han komme den Procesforende

ti l Hjælp med den Oplysning, Dokumentet

kan give (jfr. Nellemanns Procesmaade S.

625). Dog er Editionspligten i dette sidste

Tilfælde, ligesom Vidnepligten, begrænset, idet

Trediemand ikke er forpligtet t i l Editionen,

hvor Saadant vil skade ham felv, under hvilket

Udtryk i Analogi med § 208 maa indbefattes

saavel pekuniært eller andet i Klasse dermed

staaende Tab som Beskjæmmelse og Straf.

Ogsaa synes det billigt, at Trediemand

bor fritages, naar Editionen enten vilde

paaføre ham Udgift eller betydelig Ulejlighed,

f. Ex. hvis han skulde, anstille en tidsspildende

Undersøgelse af en Mængde gamle Papirer

eller deslige. Udgiftshensynet vil naturligvis

ofte kunne fjernes derved, at den Opfordrende

eller den saakaldte Provokant tilbyder at betale

de Foranstaltninger, som maatte være fornødne.

I § 243 omtales Maaden, hvo, paa Tredic-

mand, naar han er uvillig t i l Editionen, skal

tvinges. For at opnaa dm storst mulige

Simpelhed har Udkastet heri fjernet sig en

Del fra den gjældende Ret, ifølge hvilken

der maa anlægges selvstændig Retssag mod

Paagjældende, og sogt efter fremmede Loves

Exempel at opstille en Fremgangsmaade,

fom har Lighed med den, der benyttes

ti l Vidnepligtens Fremtvtnzelse. Parten

skal i det i § 180 omhandlede Mode

fremsætte sin Begjæring, jfr. § 243 1ste

Stykke, og Retten kan da efter Omstændig-

hederne ved sin Kjendelse paalægge Tredie-

mand at fremkomme med Dokumentet, jfr. §

243 2det Stykke, hvorved bemærkes, at det

almindelige Princip, som er gjort gjældende

i §§ 205 og 225, anvendes ogsaa her,

saaledes at Retten er kompetent t i l at paa-

lægge Personer, der bo udenfor Retskredsen,

at fremlægge Dokumenter. Forsaavidt man

herimod maatte indvende, at Tredn'mand saaledes

dommes uhort og af en Ret, fom ikke behøver at

være hans Værnething, bliver hertil at svare,

at dette ikke finder Sted paa anden Maade

eller i storre Omfang end med Vidner. Thi ved

Paalæget er Intet afgjort, angaaende hvorvidt

Trediemand gyldig kan vægre sig. Under

Bevisforhandlingen kan kan, ligesom Vidnet,

fremkomme med sine Indsigelser, og disse

blive da at prove og paakjende efter de om

Vidner givne Regler i §§ 215 og 216,

ligesom de paa samme Maade ere Gjenstand

for Besværing t i ! hejere Ret. Hvis Tredie-

mand ingen Indvendinger vil gjøre, behøver

han ikke at ulejlige sig med Mode, thi han

kan t i l Rettens Formand oversende Doku-

mentet; men i modsat Tilfælde maa han,

ligefom Vidnet, mode eller lade mode for at

udprocedere sine Indsigelser. Det er en Selu-

følge, at Provokanten maa fore Beviset, der-
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som Trediemand nægter at have det om-',

spurgte Dokument. I denne Anledning kom- ^

mer man i flere fremmede Love Provokanten

ti l Hjælp derved, at han kan forlange af Tredie-

mand en saakaldet Editionsed (Ed paa, at

han ikke har Dokumentet). Men hos os,

hvor en saadan Ed hidtil har været ukjendt,

skjønt vi have havt en legal Bevistheori,

vil der selvfølgelig aldeles ingen Grund være

til at indføre den i det Djeblik, der gaaes

over t i l en fr i Bevisthcori, og overfor den

almindelige Regel i § 257.

I §z 244—247 omhandles Dokumen-

ters B e v i s k r a f t . Der gives altsaa Regler

for, hvad Dokumentet efter sit Indhold bevi°

ser, dets Wgthed forudsat. De givne Bestem-

melser støtte sig i det Hele t i l den gjældende

Ret, der atter er i fuldstændig Overens-

stemmelse med Sagens Natur. Det er nød-

vendigt at tillægge visse Arter af offentlige

Dokumenter en lovbestemt Beviskraft, f. Ex.

Retsakter, Dobe- og Vielsesattester m. v.,

men herom kan der ikke gives nogen almindelig

Regel, da der er saa mange forskjellige Arter

af offentlige Dokumenter, og den hele store

Detail herom lader sig ikke optage i denne

Lov. Da der imidlertid ikke vides at være

Noget at udsatte paa den hidtil gjældende

Ret i dette Stykke, har Lovforslaget henvist

ti l den. Med Hensyn t i l Privatdokumenters

Beviskraft henvises ligeledes t i l den gjældende

Ret. I §§ 248—253 omhandles Beviset

for Dokumenters W g t h e d . Overensstem-

mende med den gjældende Ret tillægges der

indenlandske offentlige Dokumenter en lovbestemt

Wgthedsformodning, og udenlandske offentlige

Dokumenter, der ere paa behørig Mande legali«

serede, sættes ganske i Klasse hermed (§ 248).

Ere de ikke legaliserede, staar det t i l Retten,

at tillægge dem Wgthedsformodning, naar den

finder dette rimeligt, f. Ex. Paa Grund af

Dokumentets normale og umistænkelige Ud«

seende eller deslige. Derimod maa et Privat«

dokuments Wgthed i Reglen bevises (§ 249).

Denne Sætning er viftnok i sig uomtvistelig.

Imidlertid kan der indrømmes nogle Undta«

gelser fra den, saaledes § 250, der i det

Væsentlige stemmer med den herskende Rets-

anfkuelse, jfr. Nellemanns Procesmaade S,

5 6 9 — 7 0 , fremdeles § 251 , der ligeledes

vistnok kun udtaler, hvad der allerede gjælder,

jfr. Nellemanns Procesmaade E. 575. I

nogle fremmede Love bestemmes det, at Privat-

dokumenter, naar de ere visfe Aai gamle,

have en vis bestemt Wgthedsformodning, men

det synes ikke rigtigt at opstille Regler med

saadan bestemt kvantitativ Begrænsning.

Hovedsagen synes at maatte være, at Doku-

mentet er saa gammelt, at intet nulevende

Menneske kan vidne om dets Oprettelse, saa

at altsaa Beviset for dets Wgthed ikke kan

fores ved Vidner, og Parternes Ed selvfølgelig

ikke heller kan anvendes. Efter de i §§ 250

og 251 angivne Undtagelser vender Udkastet

tilbage t i l sin Hovedregel, nemlig at Privat-

dokumenters Wgthed ikke kan formodes, men

skal bevises. Producenten af Dokumentet kan

for det Første, om han vil, fore dette Bevis

paa sædvanlig Mande (direkte eller indirekte),

og han er herved ikke udelukket fra at nyde

godt af Bestemmelserne om Parts Ed i § 257.

Men dernæst er der i § 253 for Producenten

af et Privatdokument bevaret den særegne

Fo rde l , som hjemles i D. L. 5—1—6.,

nemlig at han uden videre Bevisførelse kan

forlange, at den angivne Udsteder skal fralægge

sig Underskriften med Ed. Naar Lovforslaget

overhovedet bibeholder Benægtelseseden, uagtet

den ganske vist egentlig ikke passer med en

fr i Bevisbedømmelse, synes der netop paa

dette Punkt at være mest Grund t i l at be-

nytte den. Der er Trang t i l en vis særegen

Beskytielse for Privatdokumentet, der bærer

saa mange vigtige Retsforhold og repræsenterer

saa umaadelige Værdier (man tænke blot paa

Verler), Ophævelse af enhver særegen med

den skriftlige Form forbunden Bevisfordcl

vil derfor efter Kommissionens Anskuelse

være forbunden med de allerstørste Betænkelig-

heder og rnuligen kunne have de allerbetænke-

ligste Følger for den almindelige Kredit. Man

har derfor ikke vovet at røre ved den tilvante

Retsanskuelse herom, skjøndt det naturligvis

neppc vilde være forbunden med faa store

Farer, som de Fleste antage, at ophæve 5 — 1 —

6., naar en fr i Bevistheori indføres og naar

en Regel, som den i § 257 indeholdte, gjældcr.

I Forbindelse med det Anførte fremhæves



118

den i § 249 sidste Punktum givne Regel,
hvorefter det, naar der ikke skjønnes at være
særlig Grund t i l at antage en Forfalskning, i
Reglen er tilstrækkeligt Bevis for Dokumen-
tets Wgthed, at Underskriftens Wgthed godt-
gjøres. Er dette sket, vil altsaa den blotte
Mulighed af, at der efter Dokumentets Udste-
delse er foregaaet en Forandring i dets I n d -
hold, i og for sig ikke kunne komme i Betragt-
ning.

I § 254 er der fastsat et Straffeanfvar
for Benægtelse imod bedre Vidende af et Do-
kuments Wgthed. Hermed er selvfølgelig ikke
udelukket, at usandfærdig Benægtelse i Retter-
gang kan og bør straffes ifølge Straffelovens
almindelige Regler. Men i Betragtning af
de Ulemper og den Fare, som for et Dokuments
Ihændehaver kunne flyde af temerære Benæg-
telser af dets Wgthed, synes der at være
Grund t i l særligt at udpege dette Forhold
som ubetinget egnet ti l Straf.

Fjerde Underafdeling.

O m P a r t s Ed .

Det er allerede tidligere bemærket, at
Udkastet ikke optager den for civile Sagers
Vedkommende i den engelsk-amerikanske Ret
nu indførte Sætning, at Parterne under Ed
kunne afheres som Vidner i deres egen Sag.
I saa Fald vilde selvfølgelig Parts Ed ikke
længere kunne existere som et særskilt proces-
suelt Institut, Parternes egen edelige For-
klaring vilde gaa ind mellem de øvrige Mo-
menter i Bevisførelsen, paa hvilke Dommeren
støtter fin frie Overbevisning om Sagens
Sammenhæng. Da imidlertid Lovforslaget
ikke er gaaet faa vidt, men kun tillader Par-
ternes Afhsrelse uden Ed (omtrent som efter
den gjældende Ret i private Politisager), harPro-
ceskommissionen ved Siden af det ordinære Bevis
troet at maatte foreflaa Bibeholdelsen af Parts
Ed fom et subsidiært Oplysningsmiddel, Vistnok
vil den frie Bevisbedømmelse medføre.at det sjæld-
nere end nu vil blive nødvendigt at ty dertil,
men Parts Ed vil dog bestandig staa som

en Udvej, hvor ingen anden findes, der ikke
godt kan undoæres, ihvormange Betænkelig-
heder der end kan opstilles imod den. Trods
den Fristelse t i l Mened, som kan ligge i at
tvinge Parterne t i l at gjøre Ed i egen Sag,
er det vistnok umuligt aldeles at opgive dette I n -
stitut uden derved at udsætte Rettighedernes
Sikkerhed for betydelig Fare. Under alle Om-
stændigheder er det klart, at Indvendinger
fra dette Synspunkt i langt højere Grad lade
sig vende mod det engelsk-arnerikanskc System
end mod vor nugjældende Ret, som i det Hele
gjør en maadeyolden Brug af Parts Ed.
Lovforslaget har derfor bibeholdt dette Inst i -
tut omtrent i samme Omfang som hidtil,
dog med de Lempelser i Henseende t i l
Adgangen og Betingelserne, som naturlige«
hænge sammen med Rettens friere St i l l ing
overfor Beviset.

Den snart mere snart mindre udviklede
Brug af Parts Ed, som i mange fremmede
Love (tysk og fransk Ret, jfr. Motiverne t i l
det tyske Udkast S . 275 ff.), er bekjendt un-
der Navnet Edsdelation (Tilfkydelse og T i l -
bageskydelse af Eden), og hvorved det hele
Bevisspørgsmaal kan afgjøres uden al Be-
visførelse, naar en af Parterne vil det, har
hidtil været ubekjendt hos os. Udkastet
har derfor ikke optaget dettc Institut,
hvortil der under det friere Bevissystcm
og den hurtigere Rettergang vi l være
endnu mindre Trang end hidti l , faame-
get mere som alvorlige Indvendinger i den
senere Tid ere rejste imod Gdsdelationen paa
de Steder, hvor den er kjendt som en gam-
mel Institution (jfr. Bar, Necht und Beweis
S . 125—160) . Ligesom man andetsteds har
ment, at Edsdelationen kun burde bibeholdes i
Form af Adgang for Parterne t i l ved Overenskomst
at vedtage Bevisspørgsmaalets Nfgjørelse ved
deres Ed, saaledes har Lovforslaget indskræn-
ket sig t i l at optage Bestemmelser om Anven-
delse af Parts Ed efter fælles Aftale, hvilke nøje
stemme med den gjældende Rets Grundtanke
(§ 256). Det er fremhævet, at faadan Ved-
tagelfe blot kan sinde Sted med Hensyn t i l
Fakta, ikke med Hensyn t i l Sagen i det
Hele.

Afset fra Vedtage lse af E d kjender



Udkastet altsaa — ligesom den hidtil gjceldende
Ret — kun den af D o m m e r e n p a a l a g t e
e l l e r t i l l a d t e P a r t s Gd.

Det første Spørgsmaal, som her frem-
byder sig, er, om de hidtilværende Hovedarter
af Parts Ed, nemlig baade Benægtelses- og
Sigtelsescden, fremdeles skulle bibeholdes. Med
Hensyn t i l Benægtelseseden er der rejst særlig
Tvivl. Medens Sigtelseseden maa opfattes
som et virkeligt Bevismiddel, hvorved den
Bevispligtige udfylder sit Bevis, synes Be-
ncegtelscseden derimod ikke at kunne finde no-
gen Plads i det ny?re System. Thi dersom
den Bevispligtige ikke kan tilfredsstille den
ham paahvilende Bevisbyrde, end ikke ved
Hjælp af en Sigtelsesed, maa den naturlige
Folge heraf blive/ at Modparten frifindes;
naar man istedet herfor paalægger ham at
benægte de mod ham opstillede men ikke
beviste Fakta med E d , er man derimod
inde paa en ganske anden Tankerække,
der ikke staar i nogen naturlig Kon-
sekvents med den hele nyere Bevislære.
Mange nyere Love og Udkast forbude
derfor udtrykkelig Bencegtelseseden (0 : Gd paa-
lagt den Ikke-Bevispligtige), saa at kun Fyl-
dingseden eller Bevisforerens Ed tillades.
Dette gjælder saaledes om den franske Ret,
jfr. derimod Civilproccsloven for det tyske
Rige af 1876 § 437. Det er imid-
lertid at befrygte, at denne Grundsætning i
flere af sine Anvendelser vilde vise sig ufor-
enelig med det praktiske Livs Krav. Navnlig
maa det, som ovenfor bemærket, fastholdes,
at et Privatdokument fremdeles ligesom
hidtil bor være udrustet med det For-
t r i n , at Producenten kan kræve Udste-
deren t i l Ed (D. L. 5 — 1 — 6 . ) . En
Opgivelse heraf vilde medføre de alvorligste
Farer for al Sikkerhed i Forretningslivet og
Omsætningen, hvor de storste Værdier og
Interesser ofte knytte sig alene t i l den Sik-
kerhed, en Underskrift giver derved, at Udste-
deren enten maa vedstaa samme eller gjsre
falsk Ed. Udkastet har derfor beholdt begge
de hidtil kjendtc Hovedarter af Parts Ed,
Benægtelseseden og Sigtelseseden. Derimod
har det væsentlig forandret Forholdet imellem
dem. Medens efter den gjældende Ret Dom«

meren ikke kan tillade den BeviZpligtige
Sigtelsesed uden i visse enkelte lovbestemte
Tilfælde, hvorimod Benægtelseseden kan paa-
lægges ikke blot i en Række lovbestemte T i l -
fælde, men ogsaa hvor der i Sagen er t i l -
vejebragt vis Formodning (D . L. 1 —14—6.),
stiller Udkastet begge Arter af Parts Ed lige
og overlader t i l Retten efter det enkelte T i l -
fældes Beskaffenhed at bestemme, hvilken af
Parterne Eden skal paalægges eller tillades.

Udkastet gaar altsaa, i Konsekvents med
Dommerens friere St i l l ing i Henseende t i l
Beviset, ud fra, at det skal være overladt t i l
Rettens Skjon, baade om Gd skal tilstedes
eller paalægges nogen af Parterne, og hvilken,
jfr. § 258 1ste Stykke. Paa den ene Side
opstilles der ikke engang den Fordring, at vis
Formodning skal være tilvejebragt, men Dom-
meren kan i Sagens almindelige Beskaffenhed,
selv hvor Lidet er oplyst, tage Anledning t i l
at skride t i l Benyttelse af Parts Gd. Paa
den anden Side har i Reglen ingen af Parterne
nogen lovbestemt Ret t i l under visse Forudsæt-
ninger at fordre, at der skal paalægges Mod-
parten Gd, eller at Sigtelsesed skal tilstedes
ham selv. Herfra er der i Udkastet kun
gjort nogle faa Undtaglser. Den ene
er indeholdt i § 2 5 3 , hvorom er
talt i det Foregaaende, og de andre i §
258 2 det og 3 die Stykke. Det er i disse
Tilfælde anset for nødvendigt at tillægge Par-
terne en bestemt Ret t i l at fordre Eds An-
vendelse, endog uden al videre Bevisførelse.
Dog har man med Hensyn t i l de i § 258
omhandlede Tilfælde troet det mest stemmende
med Udkastets Princip at lade Dommeren
frit afgjøre, hvilken af Parterne Eden skal
paalægges,

Paa Grund af den Frihed, der ved §
258, jfr. § 257, er indrommet Dommeren
overfor det hele Spørgsmaal om Edens An-
vendelse, v i l man vistnok kunne undvære de
specielle Klasser af Tilfælde, hvori enkelte
Lovbud nu hjemle Parts Gd. Som en Folge
heraf formenes Bestemmelserne i D. L.
5 — 1 4 — 4 6 . , Frd. 14de M a j 1754 § 7 saavel-
som og i D. L. 5 — 2 — 8 8 . , Lov 25de Marts
1872 § 15 o. f l. at kunne bortfalde. Iste-
detfor alle disse særlige Regler træder blot
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den almindelige Forskrift, hvorefter Dommerens

Skjsn er madende baade med Hensyn ti l , om

Parts Ed skal anvendes, og hvorledes.

Med Hensyn t i l Edsdommes Affattelse

forholdes efter de gjældende Negler, jfr. § 259.

I § 260 er der givet Regler om Eds-

fristen, hvilke formentlig ville give dette hele

Institut en meget simplere og naturligere

Skikkelse, end det har. Da den almindelige

Retsmiddelfrist, jfr. §§ 302 og 329, i Reg-

len er 4 Uger, synes det naturligt at lade

denne Frist udlobe, inden Eden kan aflægges,

naar Spørgsmaalet om Edens Aflæggelse fore-

ligger. I Forbindelse hermed vil det findes

naturligt, at Edsfristen er gjort peremtorisk,

saaledes at dens regelmæssige Betydning er,

at Parten t i l den fastfatte Tid skal aflægge

Eden, og, hvis han ikke gjør det, opfattes

Udeblivelsen eller Undladelsen — afset fia

Tilfælde â  lovligt Forfald — som Edens

Nægtelse.

Reglerne i § 261 behøve neppe nogen

yderligere Motivering; at Retten maa kunne

nægte at modtage Eden, naar det viser sig,

at Parten ifølge sine egne Forklaringer ikke

med god Samvittighed kan aflægge den, vil

formentlig findes rigtigt. Men da f l i , Be-

slutning af Retten er af indgribende 3,'ctyd-

ning for Parten, maa han kunne paaanke den.

I § 2 61 omhandles det Tilfælde, at den

Edspligtige dsr, bliver afsindig eller domfæl-

des for Mened i Tiden mellem Domsafsigelsen

og Gdsfristens Udlob. Udkastet har ikke ind-

ladt sig paa de forskjellige tvivlsomme Fik-

tioner, ifølge hvilke Eden efter Omstændig«

hederne enten agtes for aflagt eller for næg-

tet, jfr. NellemannZ Procesmaade S . 626 ff;

men det har for alle Kombinationers Ved-

kommende opstillet den Regel, at Sagen kan

fordres foretaget paany, for at Vedkommende

kunne forsøge at fore andet Bevis. Dette

vil altsaa komme t i l at gjælde, baade hvor

den ene Part ved Paaanke har hindret Edens

Aflæggelse ti l fastsat Tid, og hvor Dodsfaldet

eller Hindringen rammer den Gdspligtige, in-

den den oprindelig bestemte Tid er naaet.

Kapitel IV .

Om Domme «g Kjendclser.

Lovforslaget henholder sig t i l den ved-

tagne Terminologi, hvorefter ethvert Dekret,

der slutter Sagen i den paagjældende Instants,

kaldes en Dom, medens Dekreter, der forefalde

under Behandlingen, kaldes Kjendelser. De i

§ 2 6 3 givne Forskrifter forstaaes let. Sær-

ligt henledes Opmærksomheden paa Paragrafens

4de Stykke. For den mulige Paaankes Skyld

maa Kjendelsen ikke blot forsynes med Præ-

misser i egentlig Forstand, men den maa inde-

holde en Angivelse af de faktiske Omstændig-

heder, som ere anforte fra Parternes Tide,

hvis Retsbogen ikke indeholder det Fornodne

i saa Henseende, jfr. § 85. I Reglen vil

ved Kjendelser hertil kun behøves en meget

kort Fremstilling af den faktiske Sammen-

hæng (nariatio taoti), især da Retten ikke vil

undlade at lade Tilforsel ti l Retsbogen finde

Sted, faafnart de fremsatte Paastande og fak-

tiske Anbringender have en noget storre Vidt-

loftighed eller noget mere indviklet Karakter.

Medens det i den gjældende Ret er en

ufravigelig Regel, at der — afset fra Reassum-

tion — ikke kan foretages Noget t i l Sagens

Oplysning, efterat den er optagen ti l Dom, op-

stiller § 264 i denne Retning et nyt Princip, som

iøvrigt stemmer overens med mange fremmede

Proceslove, nemlig det, at medens Sagens Opta-

gelse vel for Parterne er Procedurens Afslut-

ning, saaledes at ingen af dem vilkaarlig kan

foretage flere Proceshandlinger i Sagen, har

Retten derimod en Myndighed t i l , efter at

Sagen er optagen, at stille nye Spørgsmaal

af den i § 95 omhandlede Beskaffenhed ti l

Parterne samt ti l af egen Dr i f t at indhente

Syn og Skjon. Det vilde være uforeneligt

med Forhandlingsmaximen at tillade Retten

overhovedet at anordne en egentlig ny Beuisfs«

relse cm et eller flere Punkter, thi Parterne

maa selv sorge for at fremskaffe det fornødne

Bevis for de Omstændigheder, som det paa-

hviler dem at bevise, eller tage Skade for

Hjemgjæld. Men der kan ikke fra et prin'

cipielt Standpunkt indvendes Noget imod,

at der aabnes Retten Adgang t i l at be-
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nytte den Spørgeret, som den efter § 95 !
af egen Dr i f t og paa elhvert Punkt af Pro-
ceduren kan udove, ogsaa efterat Sagen er
optagen, saa meget mere, som det, netop naar
Retten efter Optagelsen har gjort sig nærmere
bekjendt med Sagen i dens Helhed, vi l have
storst Nytte og Interesse for den at kunne
gjøre Spørgsmaal t i l Parterne indenfor de i §
95 afstukne Grænser. Naar der endvidere i
§ 264 gives Retten en Myndighed t i l at fordre
optaget Syn og Skjon, ligger det i, at dette Be-
vismiddel maa betragtes paa en noget anden
Maade end Vidnebeviset, idet Retten efter
Omstændighederne kan behøve den Hjælp, som
ligger i Sagkyndiges Forklaring, for over-
hovedet at kunne fælde en fornuftig Dom i
Sagen. Syns- og Skjonsmændene kunne
efter Omstændighederne være at betragte som
nsdvendige Hjælpere for Dommerne, idet de
paa en Maade supplere disses Indsigt, og man
bor ikke udsætte Retten for at komme t i l at
domme i en Sag med mangelfuld Indsigt;
en herfra ganske forskjellig Ting er det, at
en Ret kan blive nodt t i l ikke at tage Hen-
jyn t i l faktiske Omstændigheder, fordi de ikke ere
beviste. De øvrige Bestemmelser i § 264
angaa Maaden, hvorpaa der i formel Hen-
seende skal ganes frem, naar Retten vi l benytte
den givne Adgang t i l at gjøre Spørgsmaal
t i l Parterne eller t i l at lade optage S y n og
Skjon. Der lægges fremfor Alt Vægt paa
at gjøre Fremgangsmaaden saa simpel som
mulig og at holde alle unødvendige Formalite-
ter borte. Derfor er det ikke ubetinget fore-
skrevet, at Parterne skulle tilkaldes ved Syns-
og Skønsforretninger. Thi i mange Tilfælde
har denne blot Karakteren af Belæringer og
Oplysninger, Retten indhenter t i l egen Efter-
retning, og Parternes Medvirkning herved er
ganske cverflodig. At der maa være en Regel
for, hvorledes Udgifterne ved disse af Retten
selv foretagne Skridt skulle udredes, er klart;
dertil sigter Slutningsbcstemmelsen i § 264.

Reglen i § 265 er en naturlig Folge
af Lovforslagets Bevissystem. Da Bevis ved
S y n og Skjon aldrig, end ikke hvor det gaar
ud paa en Vurdering, er bindende for Retten,
men idetmindste i Principet skal være under«
kastet dens frie Skjon i Forbindelse med

samtlige øvrige Oplysninger i Sagen, maa
man naturligvis fordre, at ogsaa dette Be-
vismiddel skal optages for Dommen. Hvad
derimod angaar Parts Ed, da har denne vcr-
sentlig samme Karakter i Lovforslaget som i den
gjældende Ret , og der sees derfor ingen Grund
t i l at udelukke den hertil brugelige Affattelse
af Edsdomme, som har sine praktiske Fordele.
De følgende Forskrifter om Slutningsdommes
Affattelse (§§ 2 6 6 — 6 9 ) hænge noje sammen
med Udkastets hele Retsmiddelsystem. Hojeste-
ret skal nemlig væsentlig kun prove, om de
foreliggende Fakta ere rigtig bedomte og vur- '
derede, men den skal herved tage Landsrettens
Opfattelse af Sagens faktiske Sammenhæng t i l
Grundlag i alle de Punkter, hvor Bevisførelsen
ikke kan reproduceres for Hsjesteret. Da nu paa
Grund af Mundtlighedssystemet ingen fuld-
stændig Protokollering af Proceduren eller Be-
visforelsen finder Sted, maa Landsrettens
Dom tillige, saavidt fornødent gjøres for
Paaankens Skyld, tjene som Akt, n: den maa
indeholde en fuldstændig Fremstilling af Sa -
gens Sammenhæng (en fuldstændig uarratia
kacti), saaledes som denne ved Domsafsigelsen
er forudsat at være. Denne Fordring, at
Landsretten i sin Dom skal give en historisk
Fremstilling af Sagens Sammenhæng, saaledes
som Retten ifølge Proceduren og Bevisforel-
sen har forudsat denne at være, kan vistnok
ikke fremkalde nogen Vanskelighed i den praktiste
Udforelfe. Allerede nu betragtes en saadan nar-
i-atia iaoti fom Noget, der horer t i l en omhygge«
ligt udarbejdet Dom, og Lovforslaget indforer
altsaa forsaavidt ikke noget Nyt, men kræver kun
en fuldkomnere Gjennemforelse og Udvikling af
Noget, der allerede er tilstede.

Som bemærket maa Hojesteret, da Be-
visførelsen ikke kan gjentages for den, tage
den i Landsrettens Dom givne Fremstil-
ling af det Faktiske for givet, og den har
derfor i Reglen kun at undersøge, om Faktum,
saaledes som dette er fremstillet, hjemler det
antagne juridiske Resultat. Imidlertid er det
klart, at naar Hojesteret misbilliger Lands-
rettens Opfattelse af Retsspørgsmaalet og
gaar ud fra en anden og herfra forskjellig,
vil det let kunne hændc, at faktiske Omstændig-
heder, som ikke af Landsretten ere ansete for

16
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relevante, kunne faae Betydning efter den

Retsopfattelse, Højesteret antager. Den Om-

stændighed, at Dommen ikke indeholder de efter

Højesterets Opfattelse fornødne Oplysninger om

Sagens Faktum, vil kunne medføre Hjemvisning,

hvad da nødvendiggjør, at Proceduren og Be-

visførelsen maa gjentages, hvilket ikke kan ske

uden betydelig Udgift for Parterne og Ulej-

ligbed for alle andre Vedkommende (Vidner,

Synsmænd, Retten), Er Grunden til, at de

efter Hsjesteiets Opfattelse fornødne faktiske

Oplysninger savnes, den, at Parterne have

manglet Blik for deres Betydning og derfor

ladet dem ligge udenfor deres Procedure,

maa Parterne finde sig i Følgerne. De

maa i saa Fald tilskrive sig selv, hvad der er

sket. Hvor derimod Parternes Procedure og

Bevisførelse virkelig har medtaget de om-

spurgte faktiske Data, og hvor det saaledes ikke

er Parternes Skyld, at vedkommende Fakta

ere forblevne udenfor Landsrettens Dom, vilde

det være lidet ønskeligt, om en Hjemvisning i

Reglen skulde indtræde. Udkastet har, for saa

vidt muligt at undgaa dette, i § 267

paalagt Landsretten i sin Fremstilling af

det ved Paadommelsen t i l Grund lagte Fak-

tum i Embeds Mcdfsr at medtage saadanne

Omstændigheder, fom, skjønt de ikke efter

Landsrettens egen Opfattelse ere relevante,

dog under en anden mulig Retsopfattelse

kunde blive af Betydning, ligesom der er t i l -

lagt Parterne en bestemt Ret t i l at kræve en

særskilt og udtrykkelig Udtalelse i Dommen, om

Retten anser Fakta, der have voeret Gjenstand

for Forhandling under Sagen, for indrsmmede

eller beviste. Udkastets Tanke er altsaa den,

at Landsretten ikke sial indskrænke sig t i l at

meddele Sagsammenhængen, saavidt som nød-

vendigt er for at begrunde det af den selv an-

tagne juridiske Resultat, men den skal over-

hovedet give en mere selvstændig og fyldig

Fremstilling af Procedurens og Bevisførelsens

Udfald, ikke blot beregnet paa en vis bestemt

Retsopfattelse, men indrettet paa at afgive en

tilstrækkelig og paalidelig Beretning om det

historiske Faktum i Sagen ti l Brug for en-

hver Anden, som skal danne sig en Mening

om Forholdet. Hermed er naturligvis ikke

givet, at Landsretten skulde vcere nødsaget ti l

i fin Dom at optage aabenbart irrelevante

Fakta, jfr. Ordene i § 267, men dens Frem-

stilling skal kun være beregnet paa de over-

hovedet fornuftigvis mulige Retsopfattelser.

Man indvende ikke herimod, at dette er en

uløselig Opgave, eftersom det ikke kan fordres

af en Ret, at den skal forudse andre Retsop-

fattelser end dens egen. Det er tvertimod

vistnok i det virkelige Liv meget let at se,

hvilke Omstændigheder der muligvis kunde

komme i Betragtning ved Højesteret. Ikke

blot ligger det næsten altid ncrr for Haanden,

hvilke retlige Betragtninger der kan være Tale

om, saaledes at Retten af sig selv bliver op-

mærksom derpaa, men i al Fald bringer

en god og omhyggelig Procedure Saadant

tilstrækkeligt for Lyset, idet Sagførerne jo netop

have den Opgave at forudse de førstjellige

Synsmaader,som af Modparten eller af Ret-

ten kunne blive gjort gjældende, og naar de

ville procedere udtømmende, maa deres Fore-

drag være indrettet herefter. Ethvert godt

Indlæg, som grundigt behandler Sagen, gjen-

nemgaar allerede nu alle de Betragtnings-

maader, som muligvis kunne blive gjort gjæl-

dende, og udvikler samt eventuelt imødegaar

dem. Man kan derfor være overbevist om,

at de i § 26? stillede Fordringer t i l Lands-

rettens Dom ikke i Prazis ville foranledige

nogen Vanskelighed. I de allerfleste Tilfælde

vil det være aldeles klart og let at se, hvor-

vidt der skal gaaes i Medtagelsen af de om-

procederede faktiste Omstændigheder. Det vil

derfor vistnok blive en Sjældenhed, at den i

Dommen givne Sagsfremstilling ikke inde-

holder tilstrækkeligt Grundlag for Højesterets

forskjellige Opfattelser, og Hjemvisninger af

denne Grund ville vistnok kun undtagelsesvis

være nødvendige. I al Fald vil det, da Par-

terne sclv kunne forlange at erholde Udtalelser

om de forte Beviser optagne i Dommen, med

Føje kunne siges at være disses egen Skyld,

naar Dommen ikke indeholder det fornødne

Grundlag for Højesterets Paakjendelse.

Forskjellige fra den historiske Fremstilling

af Sagens faktiske Sammenhæng ere de egent-

lige Domsgrunde eller Præmisser, hvorved

forstaaes Rettens Redegjørelse for sin juridiske

Opfattelse samt for dennes Anvendelse paa
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det foreliggende Faktum. Medens det af

Hensyn t i l Paaanken er nødvendigt, at den

historiske Fremstilling af Faktum er. faa om-

fattende, at den kan afgive Grundlag ogsaa for

andre retlige Opfattelser end den, Landsretten

selv antager, er der ingen Grund t i l med Hen-

syn t i l Præmisserne at foreskrive, at Retten

skal udtale sig angaaende alle de brugte Sogs-

maalsgrunde og Indsigelser, ogsaa om dem, der

efter dens Opfattelse af Sagen ikke komme i

Betragtning. Udkastet bliver derfor staaende

ved den gjcrldende Ret, idet det i § 268 be>

stemmes, at Retten ikke er pligtig i Præmis-

ferne at indlade sig paa de Søgsmaalsgrunde

eller Indsigelser, som ikke behøves ti l at be-

grunde det antagne Resultat, og om de hcr-

henhorendc Fakta end maa medtages i den

historiske Fremstilling af Sagens Sammen-

hæng, er det ikke nødvendigt at gjsre dem til

Gjenstand for nogen juridisk Bedommelse i

Præmisserne.

Domsstutningens Affattelse kan gjerne ske

paa hidtil brunlig Maade (§ 269).

I § 270 udtales den vigtige Sætning,

at Dommen afsiges paa Grundlag af de mundt-

lige Forhandlinger og den mundtlige Bevis-

forclse. Heri viser det sig, at det skriftlige

Grundlag ikke har en væsentlig bestemmende

og bindende, men kun en understottende og

forberedende Karakter. Søgsmaalsgrunde og

Indsigelser kunne saaledes i og for sig meget

vel tages i Betragtning, uagtet de ikke fore-

ligge skriftligt, naar Modparten ikke protesterer

herimod, jfr. §K 16? og 168. Retten har ikke

i Embeds Medfor at paase Noget i saa Henseende

jfr. foran S . 6. Kun har Udkastet fastholdt, at

Sagens Grænser skulle være afstukne ved Paa-

stande, som maa foreligge skriftligt enten i

Sagsfremstillingerne eller i alt Fald ti l Rets-

protokollen. At der heri ikke ligger noget

Brud paa Principet om mundtlig Procedure,

og at denne Regels Overholdelse ikke vil kunne

skade Forhandlingens Liv og Frihed eller be-

lemre den med lange Afbrydelser, i hvilke

der protokolleres, er indlysende.

Hvad der i § 271 er bestemt, afviger

kun deri fra den gjældende Ret, at Dommen

om Procesomkostninger og Rettergangsbeder

kan give de Bestemmelser, hvortil Proce-

duren indeholder Anledning, selv om ingen

udtrykkelig Paastand herpaa er nedlagt.

Den materielle Retfærdighed er vistnok vel

tjent n»ed denne Regel, da de fornødne Paa-

stande med Hensyn t i l Procesomkostningerne

næsten altid saa at sige kunne underforstaaes.

Det vi l næsten altid være ojensynligt, at

Mangelen af slig Paastand kun har fin

Grund i en Forglemmelse. Naturligvis ude-

lukker Udkastet ikke, at Parterne kunne

udtrykkeligt eftergive hinanden Procesomkost-

ningerne, naar de ville det. Ved processuelle

Straffe vil Parternes Paastand i Reglen ikke

have nogen Betydning, da disse — med faa

Undtagelser — maa paalcegges paa Embeds-

vegne. At der, ,fr. § 271 sidste Stukke, i

Domme ikke niaa tages Hensyn t i l Søgsmaals-

grunde eller Indsigelser, som ikke ere gjorte

gjceldende af Parterne, om det end af For-

! handlingerne kan sees, at de kunde have vceret

^benyttede, er en naturlig Konsekvens af For«

handlingsmaiimen og formentlig stemmende

med den gjældende Ret.

I §§ 272 og 273 skjelnes der imel-

lem det Tilfælde, at Retten ifølgc § 102

3die Stykke har bestemt særskilt Forhandling

af enkelte Søgsmaalsgrunde eller Indsigelser,

i Klasse med hvilke Modfordringer ifølge

Udkastets System maa stilles, og det T i l -

fælde, at en Kumulation af flere Ssgsmaal

under een Proces finder Sted. I det fsrste

Tilfælde skal Retten efter § 273 kunne strax

afsige Dom (eller om man vil Kjendelse)

over det særskilt forhandlede Punkt, som saa-

ledes er endelig afgjort. Kun paa denne

Maade opnaaes den Nytte, som skulde vindes

ved Delingen af Sagens Realitet, idet det

paakjendte Punkt definitivt er skaffet ud af

det Stof, hvormed de Dommende skulle arbejde,

og derved en Formindskelse af den Masfe, der

skal fastholdes og beherskes i Hukommelsen, t i l -

vejebragt. Det afsagte Dekret er at anse

som en Bestanddel af den endelige Dom

(Partialdom) i den Forstand, at det ligefrem

indtræder som et Element i den senere Af-

gjørelsc, uden at kunne gjøres t i l Gjmstand

for yderligere Procedure og uden af Retten

selv at kunne forandres. I nogle Tilfælde

giver det sig af sig selv, at der ingen Spørgs-
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maal kan vcere om en sjeblikkelig Exigibilitet

af Dekretet, s. Ex. naar dette blot udtaler,

at en vis Indsigelse, saasom Præskriptionsind-

sigelse, Umyndighedsindsigelse, Indsigelse imod

Sagsøgerens eller Sagsøgtes Kompetence ikke

kan tages t i l Folge, men at Sagen maa pro-

cederes videre. Men i andre Tilfælde kunde der

nok opstaa Spørgsmaal herom, f. Ex. naar

Dekretet virkelig afgjsr en Post eller en Del

af Mellemværendet eller en Modfordring, me-

dens der om de svrige Punkter i Sagen maa

fores yderligere Procedure. Selv i saadanne

Tilfælde bor dog vistnok den Grundsætning

fastholdes som Regel, at Dekretet kun er et

Stykke af den endelige Dom, som Retten

paa Forhaand gjør færdig, og at der saa-

ledcs ikke bliver Spørgsmaal om nogen oje-

blikkelig Adgang t i l at fuldbyrde det. Imid-

lertid kan det forekomme, at Billighed i hoj

Grad taler for Dekretets ojeblikkelige Exigibili-

tet, f. Ex. naar Hovedfordringen er klar og derfor

straz kan vaadommes, medens en ikke konnex

Modfordring fremkalder en vidtloftig Proce-

dure. For saadanne Tilfældes Skyld er der

i § 2 7 3 2 det Stykke givet Retten Myndighed

ti l særligt at tillægge det afsagte Dekret den

Virkning, at det strax kan fuldbyrdes.

I det i § 272 omtalte Tilfælde fore-

ligger der ikke en Deling af en enkelt Sags

Realitet, men en Kumulation af flere Sogs-

maal, som kunde særskilt forfølges. Under

denne Forudsætning bor Domsafsigelsen i en

Sag, naar den isvrigt er færdig og udproce«

deret, ikke vente efter de andre. Retten har

derfor Lov t i l at ende den færdig procederede

Sag og saaledes ved en særskilt Domsafsigelse

udskille den af Foreningen med de andre.

Denne Myndighed har Retten, ikke blot for

at den stsrft mulige Orden og Simpelhcd i

Forhandlingerne kan opnaaes, og for at Dom-

merne ikke skulle være nodsagede t i l at belemre

deres Hukommelse med Stof, som strax kan

udsondres, men ogsaa for at kunne tilfreds-

stille mulige Paastande fra Parternes Side

om den færdigprocederede Sags Paakjendelse;

thi medens det ved Modfordringer maa siges,

at Adgangen ti l at fremsætte disse under

Hovedsagen involverer en Ret for Parten t i l

s a m t i d i g Afgjørelse af Modfordringen og

Hovedfordringen, saaledes at han ikke ensidig

kan dommes og tvinges t i l Betaling, gjældcr

noget Eaadant ikke, hvor en blot Kumulation

af Sogsniaal finder Sted. Adgangen t i l at

kumulere hviler efter Udkastets Grundsætninger

ikke paa det Hensyn, at Billighed kræver Sa»

gernes samtidige Afgjsrelse, men kun paa den

Betragtning, at det i processuel Henseende

kan være det Letteste og Simpleste at forene

Søgsmaalene, idet derved Gjentagelser af Ud-

viklinger og Bevisførelse kan spares. Derfor

bor Kumulationen kun opretholdes saalcrnge

og saav id t , som disse Hensyn fore, men ikke

heller længere. At det færdigprocederede

Søgsmaal kan paakjendes og derved udstilles

fra Forbindelsen med de andre, er saa meget

naturligere, som det efter Udkastet kan hcrnde,

at Kumulationen aldeles ikke er udgaaet fra

Parterne, men anordnet af Retten (§ 102,

1ste Stykke). Overhovedet fremtræder Rettens

Myndighed t i l at afsige Dom i det Søgsmaal, der hertil er modent, som en aldeles

naturlig Konfekvents af den Myndighed ti l

at ophæve Kumulationen og lose Forbindelsen

imellem Sagerne, som ved Udkastets § 102

2det Stykke og § 103 1ste Stykke er tillagt

den.

Den Dom, der afsiges i et enkelt af

Søgsmaalene, maa ansees som aldeles selv-

stændig, og den kan strax fuldbyrdes, ligesaarel

som den strax kan gjsres til Gjenstand for

Retsmidlernes Anvendelse, jfr, § 294 i Slut-

ningen.

Grunden til, at det — t i l Forskjel fra

den gjældende Rets almindelige Regel —

! i § 274 er bestemt, at Parterne skulle kaldes

til Dommens Afsigelse, er den, at de i

§§ 302 og 303 omhandlede Frister for

Retsmidlernes Anvendelse, hvilke skulle regnes

fra Domsafsigelsen, ere meget korte, sammen-

lignede med de nugjældende almindelige Paa-

ankefrister (Natalia ^psUM0ui8). Det vil

derfor være rigtigere her at anvende den Regel,

som nu gjælder med Hensyn t i l de extraordi-

ncere kortere Apvelfrister, jfr. Frd. 15de

Jan. 1817, nemlig at Parterne skulle kaldes

ti l at paahore Domsafsigelsen.

Den rent mundtlige Forhandling, som kun

bevares i Dommernes Hukommelse og ikkei skrevne
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Akter, medfører Nødvendigheden af, at der
strides t i l Domsafsigelsen strax, naar For-
handlingerne ere sluttede, og at Dommerne
ikke distraheres ved, at Hovedforhandlingen i
nogen anden Sag indskydes, forinden de have
affattet Dommen jfr. § 274 sidste Punktum,
Det, hvorpaa det i denne Henseende kommer
an, er naturligvis Dommens Vedtagelse; der-
imod kan Afsigelsen gjerne foregaa senere
(§ 282 i Slutn.).

Udkastet omhandler i §§ 2 7 5 — 2 8 1
Dommens Vedtagelse igjennem Afstemning.
Et Hovedspørgsmaal i denne Materie er, om
Afstemningen skal rettes umiddelbart paa det
R e s u l t a t , som er Gjenstand for Beslutning
(Totalafstemning), eller om der forsi skal
stemmes over G r u n d e n e t i l Resultatet, saa-
ledes at dette kun kan gjælde, naar Grundene
vedtages (Afstemning efter Grunde). I en stor
Mængde nyere Love og Udkast (f. Ex. Gen-
fer Proceslov art. 248, den Hannoverfke Pro-
ceslou § 350. det preussiske Udkast af 1864
§ 3 4 5 , den wurtembergske Proceslov § 366),
er der optaget en udtrykkelig Bestemmelse om,!
at Afstemningen skal foregaa efter Grunde. ^
Herved er altfaa ikke blot Dnskeligheden af,
at Grundene vedtages, udtalt, men det er gjort
umuligt i noget Tilfælde at gjøre det Resul-
tat t i l Dom, hvorfor de Fleste stemme, naar
det ikke kan lykkes at faae Stemmeflerhed for
en vis bestemt Begrundelse af det. Skjont
Svørgsmaalet er meget omtvistet og mange
Avtoriteter kunne anføres paa begge S i -
der, vi l det vistnok befindes, at en saadan
Fordring hverken er theoretisk begrundet eller
praktisk gjennemforlig. Den almindelige An-
skuelse fjerner sig vistnok ogsaa mere og
mere fra Afstemningen efter Grunde, j f r . !
A. Zacke, Ueber Beschlrchfassung in Versamm-
lungen und Collegien 1867, S . 4 6 — 9 4 . ,
I Overensstemmelse hermed har ogsaa Rets-
organisationsloven for det tyske Rige af ^
1876 opgivet at opstille Regler om Afstem-'
ning efter Grunde (jfr. herved Udtalel-
serne i Motiverne S . 2 0 4 — 5 ) . Den
Bevisførelse, som har ledet t i l at fordre Af-
stemning over Grundene og disses Vedtagelse,
er fornemlig bygget paa den Fiktion, at en ^
Kollegialret skal betragtes som eet tænkende!

Væsen, skjønt sammensat af flere Mennesker.
Enedommeren, siger man, kan ikke strax skride
t i l at decidere Enderesultatet, men han maa
først besvare sig selv de enkelte dette betingende
og forberedende Spørgsmaal i deres naturlige
Rækkefølge, og han vi l kun anse sig for beret-
tiget t i l at antage Gnderesultatet, naar og
forsaavidt dette støttes af Grundene. Denne
Fremgangsmaade foreskrivcs af Tænkningens
Love (TMucipiuin rat ions sutiieielltis). Naar
nu ikke en entelt Mand, men et Kollegium
skal afsige en Dom, maa den samme Methode
følges, saasandt der handles om Fornuft-
stutninger og et logisk begrundet Resultat og
ikke om diktatoriske Bud. Imod denne Argu-
mentation maa bemærkes, at det er en
ugrundet Fiktion at anse et Kollegium for en
Art Kollektivvæsen, hvis Virksomhed maatte
følge de samn'e Love som det enkelte Menneskes
Tænkning. Et Kollegium er kun en Forening
af flere Mennesker, og Grunden t i l , at man
foretrækker Kollegiet for Enkeltdommeren, er
simpelthen den, at Sandsynligheden for en vis
Doms Rigtighed forøges derved, at flere Kyn-
dige efter forudgaaende fælles Overvejelse
ere enige i den. Hvor det af Flertallet
antagne Resultat begrundes paa en overens-
stemmende Maade, er vistnok Sandsynligheden
for Resultatets Rigtighed størst (naturligvis
bestandig under den Forudsætning at de Døm-
mende alle er? selvstændigt tænkende Mænd).
Men sæt nu, at Flertallet vel er enigt om et
vist Resultat, men derimod ikke om dets Be-
grundelse; i saa Fald cr der dog ingen
Grund t i l at siaa over t i l det aldeles Mod-
satte og sige, at der i n g e n Sandsynlighed er
for Resultatets Rigtighed, men man maa dog
endnu bestandig fastholde, at den Omstændighed,
at Flertallet, om end af forskjellige Grunde, anta-
ger Resultatet, i og for sig frembringer Sand-
synlighed for, at det er rigtigt. Alle Viden-
skabers Historie har Exempler paa, at Sand»
heder ere komne for Lyset og have vundet
Anerkjendelse netop paa den Maade, at flere
af hinanden uafhængige Mænd ad forskjellige
Veje ere komme ti l det samme Resultat,
Naar det nu erindres, at Domstolenes Besæt-
telse med Flere cr en Indretning, grundet i
den menneskelige Ufuldkommenhed og bestemt
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t i l at bode paa denne, og at der ved Fleres

Deltagelse i Dommen ikke faaes nogen absolut

Vished eller Garanti, men alene kan og skal op-

naaes en storre Sandsynlighed for Resultatets

Rigtighed end den, der haves, naar kun

een Mand afsiger Dommen, saa vil det sees,

at der ikke er nogen principiel eller logisk Grund

ti l at opstille Fordringen paa Enhed i Grun-

dene. Hvad dernæst den praktiske Side af

Sagen angaar, maa fremhæves, at en faadan

Fordring, naar den virkel'g skulde gjennemfores

fuldstændigt, vilde fore ti l en Række aldeles

unaturlige Resultater saavelsom t i l en ren

Uendelighed i Forhandlingerne, hvorfor det viii-

nok mcd fuld Feje kan siges, at der ikke i

Verden gives nogen Domstol, som virkelig

gjeimemforer en Afstemning efter Grunde.

Skulde en saadan virkelig gjennemfores i

det Omfang, som dens logiske Betydning

kræver, kunde man ikke blive staaende ved at

stemme om de nærmere og umiddelbare

Grunde, men for at forvisse sig om, at

den Majoritet, som var tilstede for disse, ikke

var en blot udvortes, men en virkelig indre

Overensstemmelse, maatte der stemmes igjen

over Grundenes Grunde og saaledes videre ind-

ti l de allerførste og oprindeligste Begreber.

Denne Vej, der anvises af den rent formelle

Konsekvents, kan man selvfølgelig ikke gaa;

den vilde lede t i l , at selv en ganske simpel

Sag gav Anledning t i l et halvhundrede eller

flere Afstemninger. V i l man i Modsætning

dertil fremhæve, at den praktiske Nodvendighed

kræver, at der maa standses et Sted i den

forisatte Tilbagegaaen t i l Grundene, moder

en anden Vanskelighed, idet Resultatet

meget ofte kan blive ganste forskjelligt, efter-

som man standser detene eller det andet Sted.

Vilkaarligheden kommer herved ti l at spille en

aldeles afgjørende og iojnefaldende Rolle i

Afgjørelsen. Thi den Part, som efter Af-

stemningens Udfald har tabt Sagen, vilde

maciske vinde, naar der skulde gaaes et Skridt

længere tilbage i Grundenes Række, naar der

skulde stemmes endnu en Gang, nemlig ovcr

Grundene ti l de fremsatte Meninger, jfr.

Zacke, 1. o. S . 55. Udkastet indeholder derfor

med fuldt Forsæt ikke noget Bud cm, at Af-

stemningen skal ske efter Grunde,

Det kunde maaske synes inkonsekvent,

at Udkastet, skjont det bliver staaende ved

den saakaldte Totalafstemning, dog foreskriver

Præmisser (jfr. § 268), Naar de Dommende

kun ere enige i Resultatet, men ikke i Be-

grundelsen, er det, har man sagt, umuligt at

skrive Præmisser, og Totalafstemningen synes

derfor som sin naturlige Konsekvents at kræve,

at Domme ikke forsynes med Præmisser, eller

i al Fald, at dette ikke nødvendigvis skal ske.

Skal der for Almenheden og for Parterne

være en Adgang ti l Indblik i de Grunde,

som have ledet de Dommente, kan dette un-

der denne Forudsætning alene ske ved, at

Voteringen foregaar for aabne Dore — en

Forudsætning, som i Fleres Djne desuden er

i og for sig onskelig. Imidlertid er denne

Slutningsrække ikke afgjørende. Nllereoe den

Betragtning kan gjøres gjældende imod den,

at man i Praxis, skjont man ikke har brugt

Afstemning efter Grunde, dog altid har for-

maaet at efterkomme Buddet om Præmisser,

og det er hidtil ikke hort, at nogen Ret har

erklæret sig ude af Stand t i l at tilvejebringe

saadanne. I Reglen staa Meningerne i det

virkelige Liv ikke saa skarpt imod hverandre,

og den Omstændighed, at det er givet, at

Sagen skal afgjøres paa en vis Maade, vir-

ker vistnok ogsaa meget t i l at overvinde Van-

skeligheden ved at blive enig om Præmissernes

Affattelse. Men skulde det virkelig forekomme,

at enhver Voterende skarpt fastholdt sin Be-

grundelse og derhos bestemt forkastede de an-

! dres (hvad naturligvis er tænkeligt), saa

^ kunde, naar det staar fast, at Overensstem-

melsen i Resultatet skal være det afgjørende

Moment, heraf alene følge, at de Noterendes

forskjellige Grunde maa anføres i Præmisserne

for de enkelte Noterendes Vedkommende, som

, da maa nævnes. Heri er der heller ikke no-

get Ulogisk, saasandt som det overhovedet er

muligt, at Mennesker igjennem forskellige

Begrundelser kunne komme t i l del samnic

z Resultat, jfr. Vangs Ittringcr i I u r . Tidsskr.

! XXXV S . 277—78 . Man kan derfor ikke

^ nære nogen Betænkelighed ved, paa den ene

! Side at forkaste Fordringen om Afstemning

efter Grunde, paa den anden Side at fast-

holde Fordringen paa Præmisser. Disse
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sidste ere nemlig efter Udkastets hele System

uundgaaelig nødvendige. Da Landsretsdom-

men, som ovenfor bemærket, afgiver det akt-

mæssige Underlag for Hoiesterets Paakjendelse,

og da den navnlig maa indeholde en fuld-

stændig Fremstilling af Sagens Sammen-

hæng ^narratio k sx^ozitio lacti), kan det

aldeles ikke være Andet, end at Landsretten

ikke maa indskrænke sig ti l en blot Konklusion,

men skal give en fyldig Dom, udrustet med

de Rekvisiter, fom ere nævnte i § 266, og

af hvilke ethvert især har sin Betydning.

Ogsaa naar heniees t i l det i 3 die Afsnit

2det Kapitel omhandlede Retsmiddel viser sig

Nødvendigheden af, at Landsrettens Dom er

indrettet paa den i §266 foreskrevne Maade,

thi ellers kan det ikke bedømmes, om et vist

Bevis, som ikke er bleven ført, vilde have be-

virket et andet Udfald af Sagen (§ 328).

Derom kan man kun have en Mening, naar

der foreligger fuldstændig Oplysning om

Rettens Eynsmaade baade i Henseende ti l

Jus og Faktum. Vel kan her bemærkes, at

det er den samme Ret, som afgjør Spørgs-

maalet om Sagens Forfriskning, men dels

følger ikke altid heraf, at det er de samme

Dommere, dels maa det ikke oversees, at der

kan blive Spørgsmaal om Paaanke, jfr.

§ 336.

Præmisser i dette Ords videre Forstand

danne altfaa en nødvendig Bestanddel af Ud-

kastets System. Hermed er Voteringens Of-

fentlighed naturligvis ikke uforenelig, skjønt

den Trang, som derved skulde afhjælpes, nem-

lig at man kan faae Indblik i Nfgjørelsens

Grunde, tilfredsstilles ved Præmisserne. Af-

stemningens Offentlighed, naar der gives Præ-

misse'-, har imidlertid dog vistnok afgjørende

Grunde imod sig. Det er naturligvis kun en

Fordel ved der. offentlige Votering, at den af-

giver et Værn mod Udygtighedens Indtræn-

gen i Retterne, og at den bidrager t i l at

holde de daarlige Kræfter borte og ti l at

hindre, at Dommerne forblive paa deres

Pladser, efterat de have ophørt at være bru-

gelige. Men det er paa den anden Side et

Spørgsmaal, om Offentligheden ikke lægger

et unaturligt Vaand paa Deliberationens

Frihed og derved i hej Grad skader Retfær-

dighedens og Sandhedens Gennemførelse. I n -

gen offentligt Voterende vil lettelig erkjende,

at han har fejlet og tage sit Votum tilbage,

men han vil tvertimod i Reglen forfægte sin

Mening, blot fordi den engang er udtalt,

uagtet han i Grunden selv har tabt Troen

paa den. Mangen Dommer kunde ogsaa ved

den offentlige Deliberation lade sig forføre t i l

at jage efter at gjøre Opsigt ved overraskende

og interessante Vota mere end ved en ædrue-

lig og grundig Betragtning af Sagen felv.

Nærer man saaledes den Tro, at Voteringens

Offentlighed let vil kunne skade Deliberatio-

nens Oprigtighed og Sanddruhed, maa det

vistnok erkjendes for rigtigst ikke at foreskrive

noget Saadant; thi den foreliggende Sags

bedste og retfærdigste Paakjendelse er dog Ho-

vedsagen ved al Retspleje, og deraf bør Intet

ofres for at naa andre Formaal, der ligge

fjernere, især naar disse baade kunne og ifølge

deres Natur bør sozes opnaaede ad anden

Vej, nemlig i nærværende Tilfælde ved hen-

sigtsmæssige og rigtige Grundsætninger for

Dommernes Valg

Ligesom Lovforslaget ikke har opstillet

nogen Fordring paa Afstemning efter Grunde,

saaledes har man endnu mindre troet det rig-

tigt, at der gives Lovbestemmelser angaaendt

Maaden, hvorpaa Stemmeflerheden skal ud-

findes eller tilvejebringes, naar der i de af-

givne Vota foreligger flere end to Meninger.

Dels frembydcr der sig en saadan Mangfol-

dighed af Kombinationer, at i al Fald et

temmelig udførligt System af Regler maatte

opstilles, uden at man dog formaaede at ud-

tømme dem, dels har Videnskaben nevpe endnu

bragt det t i l fuldstændigt fikre Resultater paa

dette Omraade. Det Punkt, som først frem-

byder sig t i l Overvejelse hcr, er, om nogle af

de givne Vota for at danne Stemmeflerhed

kunne flaaes sammen, saaledes at det, hvori

disse Vota kunne siges at være enige, holdes for

antaget. Betingelsen herfor er naturligvis, at der

er noget Fælles eller noget Beslægtet imellem

de paagjældende Vota, saaledeL at en vis An-

tagelse kan siges at være indeholdt i et Vo-

tum, om det end tillige i visse Retninger

gaar videre. Almindelige alle Tilfælde om-

fattende Lovregler herom lade sig ikke opstille,
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men Spørgsmaalets Afgjørelse maa aldeles

afhcenge af den enkelte Sags og de enkelte Votas

Beskaffenhed; for enkelte af de praktisk vigtigste

Kombinationer opstilles der undertiden Lovreg-

ler, f. Er. naai det foreskrives, at de, der,

hvor Tvivl hersker om en Kondemnations Be-

lob, ville tiltjendc det storre Belob, ogsaa maa

antages at ville tilkjende det mindre Belob

og derfor kunne samnunregnes med dem,

hvis Vota lyde herpaa, eller naar det bestem-

mes, at ved Straffes Fastsættelse blive de for

den Sigtede ugunstigste Stemmer at regne

sammen med de nærmest mindre ugunstige, ind-

t i l der udkommer Stemmeflerhed. Men ved

slige Regler vindes Intet t i l Afgjørelsen af de

virkelig vanskelige Tilfælde: de indeholde i Reg-

len kun, hvad Ingen tvivler ^m. Det næste

Punkt, hvorom der navnlig bliver Spørgsmaal,

naar Stemmeflerhed ikke kan udfindes ved en saa-

dan Sammenregning af forskjelligt lydende

Vota, er, om en subsidiær Votering skal finde

Sted, og saaledes en sukcessiv Afstemning over

de enkelte Momenter i Sagen foretages, for

ad denne Vei at tilvejebringe en Stemme-

flerhed. Overfor den Tvivl, som navnlig i

vor Litteratur har været opkastet i dette

Spørgsmaal, jfr. Bang og Larfens Proces-

maade § 168, har Lovforslaget i Overeen-

stemmelse med mange nyere Love, f. Ex. wiir-

tembergsk Proceslov § 366. baiersk Proceslov

§ 272, hannoveransk Proceslov § 350 o. fl,,

anset det for rigtigt udtrykkeligt at udtale, atDom-

merne ikke kunne vægre sig ved fubsidiær Votering

(K 280). Den Grund, som er anfoit imod

Dommernes Forpligtelse t i l at afgive subsi-

diære Vota, nemlig at der vaa den Maade ^

ovedes Samvittighedstvang imod dem, er vist-!

nok uden Betydning. Den, der efter at have

stemt for, at det Skyldgrunden udgjørende

Faktum ikke er bevist, nodes ti l , fordi Fler-

tallet anser det for bevist, at stemme om,

hvilke juridiske Virkninger bemeldte Faktum

skal have, underkastes ingen Samvittighedstvang.

Han tvinges ikke t i l at forandre sin Mening, om

Faktum er bevist eller ikke, men han nodes

kun t i l at votere i Sagen paa samme Maade,

som om Parterne vare blevne enige om, at

Faktum stulde ansees for at være bevist, skjont

dette maaske ikke er Tilfaldet, eller paa an»

den Maade Proceduren havde medfort Nod°

vendigheden af at gaa ud fra denne, maaske

i sig objektiv urigtige Forudsætning. Fra

dette Synspunkt kan den subsidiære Votering

i al Fald ikke i civile Sager angribes. Men

særligt bor fremhæves, at den endog med

Nodvendighed følger af Udkastets hele Sy-

stem. Sagens Formalitet skal ved Landsret-

terne paakjendes særskilt og afsondret fra Re-

aliteten. Men ere flere Formalitetsindsigelser

! fremsatte, beror det paa Retten, om de skulle

! optages t i l særskilt Paakjendelse efter hinan-

den, i hvilket Tilfælde Dommerne selvfolzelig

alle hver Gang maa votere, eller om de skulle

paakjendes under Eet, og dersom denne sidste

! Fremgangsmaade vælges, kan der da aaben-

! bart Intet være i Vejen for subsidiær Vote-

^ ring om de enkelte Indsigelser. Men ogsaa

paa Realiteteproceduiens Omraade komme ef°

! ter Udkastets System lignende Betragtninger

frem. Thi Sagens Realitet kan deles, og de

enkelte Momenter i samme efter Rettens Skjsn

behandles og paakjeudes færskilt. Sker dette,

maa samtlige Dommere selvfølgelig deltage i

alle de Kjendelser, der successivt afsiges. Men

naar saa er, synes det at maatte vcere en

Selvfølge, at de ogsaa maa, dersom Realitets-

spørgsmaalene paakjendes under Eet, votere

subsidiært om de enkelte Punkter. En Und-

tagelse fra det Anforte maa dog anerkjendes i

Straffeprocessen, forsaavidt som det er almin-

delig indset, at Skyldspørgsmaalet ikke kan

deles.

Endnu skal med Hensyn t i l §§ 2 7 5 —

281 den Bemærkning gjøres, at Udkastet

(§ 276) bestemmer, at Retten altid skal be-

klædes af fem Medlemmer, men at der heller

ikke maa være flere (undtagen som Supple-

anter). Foruden at det nemlig er hensigts-

mæssigt, at Antallet altid er ulige, synes det

urigtigt, at Tilfældigheder eller Formandens

Godtbefindende skal afgjøre, om der i en Sag

skal være flere eller færre Dommere. At

Retten og ikke Formanden alene, naai der

opstaar Uenighed om, hvorledes Afstemnings-

punkterne skulle opstilles, saavelsom om Af>

stemningens Resultat, har at afgjøre Spørgs-

maalet, er indlysende ( § 2 7 8 2det Stykke).

I § 282 omhandles Dommens Affattelse
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og Afsigelse. I Overensstemmelse med de her-

skende Grundsætninger udtaler Paragrafen, at

der, naar Domsresultatet er fastslaaet ved Af-

stemningen, efter Foranstaltning af Rettens

Formand skal affattes Udkast t i l Dommen.

Hvorledes der nærmere bliver at forholde med

Udførelsen af dette Arbeide, er betragtet som

et indre Anliggende, hvis Afgjørelse rettest

overlades t i l Formanden. Efterår Doms-

udkastet har været forelagt Retten t i l Godkjen-

delse, underskrives den endelig affattede Dom

af Rettens Formand og Retsskrivereu; Afsigel-

sen foregaar derved, at den oplæses i et Retsmøde.

I § 283 gives der i Lighed med de

fleste fremmede Love en vis Adgang t i l i en-

kelte bestemte Henseender at faae rettet og

berigtiget Dommen paa en anden og simp-

lere Maade end ved formelig Paaanke, Efter

den nugjældende Ret vil det være nsd-

vendigt at appellere en Dom, naar der i den

findes en Regningsfejl eller en Skrivfejl, eller

naar nogle Ord, der efter Dommens aaben-

bare Mening burde findes i den, ere udfaldne,

eller naar en Fejl ved Udfærdigelsen er be°

gaaet, f. Ex. Tvangsklausulen er glemt eller

deslige. Dette er uhensigtsmæssigt. Lovfor-

slaget har derfor — for at undgaa de af

en formelig Paaanke flydende Vidtloftigheder

og Forhalinger — tilladt Parten i simple

og hurtige Former at henvende sig t i l den

samme Ret, som har afsagt Dommen, og hos

denne faae Fejlen rettet. Herved vil vistnok

Ingen sinde nogen Betænkelighed; men Lovfor-

slaget har ikke indskrænket fig hertil. Det har

ment at burde gaa noget videre endnu og bringe

dette Princip om Rettelse af Dommen t i l

Anvendelse i et stsrre Omfang. Heri har det

fulgt de nyere fremmede Love og Lovforslag. Det

har nemlig ogsaa tilladt efter Foranledning

fra Parternes Side at berigtige den i Dom-

men givne Fremstilling af Faktum, for-

saavidt denne af Dommerne selv erkjendes at

lide af Fejl, beftaaende i Forbigaaelser, Uklar-

heder eller Modsigelser, dog uden at der kan

gjsres nogen Forandring i Dommens egentlige

Præmisser og naturligvis endnu mindre i

dens Konklusion, Selv affattet paa den angivne

Maade strækker Lovforslaget Adgangen ti l at

rette Dommen mindre vidt e»d de fleste nvere

Love og Louforslag, jfr. isvrigt nærmere om

dette Punkt Nellemann, „Om mundtlig Retter-

gang« S . 182 ff.

Med Hensyn t i l Fremgangsmaaden gi-

^ ves de fonwdne Regler i § 283 2 det Stykke.

Retten kan straz tilbagevise et Andragende

, om at faae Dommen rettet, naar den paa For-

^ haand finder det ugrundet, og i saa Fald

behøver Modparten slet ikke at tilkaldes. Men

! dersom Retten finder at burde at tage An-

dragendet under nærmere Overvejelse, har den

at indkalde Modparten, og denne faar da

! Lejlighed t i l at udtale sig over de begjcerte

Rettelser.

Kapitel V.

O«n Udeblivelser.

Med Hensyn t i l Udeblivelser i de t i l

! Skriftverlingens Ordning og Ledelse bestemte

^ Retsmøder, indeholdes Lovforslagets Regel i §

! 164, hvorom er talt i det Foregaaende.

! Derimod skal paa dctte Sted omhandles Ude-

blivelse af Parterne i de Retsmøder, som

^ holdes t i l den mundtlige Forhandling. Her-

unde: falder dels det t i l den første mundtlige

Forhandling bestemte Mode dels de Rets-

moder, som under Forudsætning af, at Sagen

ndkræver andet Bevis end de Dokumenter, der

skulle fremlægges under den fsrstc mundtlige

Forhandling, behøves dcls ti l Bevisførelsens For-

beredelse dels t i l selve Bevisforhandlingen og

den i Forbindelse med samme stedfindende Slut-

ningsforhindling. Da Virkningerne af Partens

Udeblivelse naturlig maa stille sig noget for-

skjelligt, eftersom den finder Sted i det ene

eller det andet af disse Moder, cr Fremstillin-

gen indrettet herefter.

Forelobig bemærkes, at Udkastet ikke kjender

for sildigt Mode i den nugjældende Rets

Betydning, nemlig at en Part, der er ude-

blevet ved Sagens Paaraab, men siden kornnur

tilstede, inden Retten hæves, ikke betragtes som

udebleven. Naar Parten ikke indfinder sig i

det Seneste under Sagens Forhandling, nn-

17
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sees han efter Udkastet for udeblevet uden

Hensyn t i l , om han senere moder, inden

Retten hæves, eller helt bliver borte. Den

Adgang t i l at faae Sagen gjenoptaget, som

vor nugjældende Ret indrommer for sildigt

modende Parter, kan ikke uden store Ubekvem-

meligheder overføres paa den mundtlige Proce-

dure og er derfor ukjendt i de Proceslove,

som hvile paa Mundtlighedsprincipet. Man

har saameget mindre fundet Betænkelighed ved

at foreflaa den omhandlede Forandring i den

gjældende Ret, som det tor paaregnes, at

Rettens Formand i Udsvelsen af den ham

ifølge § 79 4de Etykke tilkommende Myndig,

hed vil vide at tage fornøden: Hensyn ti l

saadanne Tilfælde, hvor det er antageligt, at

Udeblivelsen ikke skyldes utilgivelig Forsemmelse,

jfr, herved endvidere Bestemmelsen i § 287.

I §§ 285 og 286 omhandles Ude-

blivelse i det t i l den første mundtlige For-

handling bestemte Retsmøde, som altsaa vil

fvare ti l , hvad vi nu kalde Udeblivelse den

fsrste Retsdag. Lige med fuldstændig Ude-

blivelse maa stilles det Tilfælde, at Partens

Mode ikke kan ansees for bchorigt i proces-

suel Henseende. Paa dette Punkt fremtræde

Konfckventserne af de Grundsætninger, hvor-

efter Udkastet har ordnet Forholdet mellem

den mundtlige Forhandling og det skriftlige

Grundlag, Paa den ene Side følger det af

Reglen i § 170, jfr. § 285 sidste Stykke, at

Parten, selv om han fremstiller sig t i l den

mundtlige Forhandling, i Neglen maa be-

handles som udebleven, naar han ikke har

meddelt Modparten sin Sagsfremstilling i

rette Tid eller undlader at fremlægge denne

i selve Retsmødet. Paa den anden Side

maa den i Udkastet nedlagte Grundsætning,

at Retten ikke kan tage Nogct i Betragtning,

som ikke af Parterne har været mundtlig

forebragt den (§ 91), konsekvent fore t i l , at

Parten, uanset at hans Sagsfremstilling bc-

horig er meddelt og fremlagt, betragtes som

udebleven, naar han afholder sig fra dm

mundtlige Forhandling af Sagen. Endel frem-

mede Love, som iøvrigt bygge paa Mundt-

lighedsprincipet, havde vel ikke den sidstnævnte

Konsekvents. Saaledes gaar den fransk-

rhi'iske Proces og de Lovgivninger, der nærmest

hvile paa denne, ud fra, at, naar Parterne have

fremlagt deres skriftlige Sagsfremstillinger

(conolu8ioii8 m o t i v s ) i Retten, kan der

ikke længere blive Spørgsmaal om Udeblivelse^

dom, men Sagen ansees da for at være kontra-

diktorisk forhandlet, selv om en af Parterne

udebliver ved den mundtlige Forhandling,

hvilken efter disse Love i Reglen ikke foregaar

den famme Dag, de skriftlige Sagsfremstillinger

overleveres t i l Retten. Dommerne maa da for den

udeblivende Parts Vedkommende tage Hensyn

t i l den indgivne skriftlige Sagsfremstilling.

Det er imidlertid indlysende, at Tvangen

for Parterne t i l at forhandle Sagen mundt«

ligt herved svækkes meget væsentligt, og om

end denne Ulempe ikke foles videre i Lande,

hvor den mundtlige Forhandlingsmaade er t i l -

vant fra gammel Tid, og hvor der derfor

ikke er nogen Tendents t i l at unddrage fig

den, vil den dog der, hvor Overgangen fra

skriftlig t i l mundtlig Proces forsi skal gjsres,

let kunne fore t i l den Misbrug, at Parterne

holde sig tilbage fra den mundtlige Forhånd«

ling og istedetfor udvikle deres Sag i de

skriftlige Sagsfremstillinger, jfr. Motiverne

ti l det tyske Udkast S . 18—19 . Det

foreliggende Udkast har derfor ikke til»

stedet nogen Afvigelse fra den heromhandlede

Konfekvents af Mundtlighedsprincipet, der

nu ogsaa for Tysklands Vedkommende, hvor

hidtil begge Systemer vare repræsenterede i de

enkelte Staters Lovgivninger, er hævdet i

Civilprocesloven for hele Riget af 1876.

Om Sagsøgerens Udeblivelse i det t i l

den første mundtlige Forhandling bestemte

Retsmøde handles i § 285. Udeblivelsens

Virkning bestemmes paa samme Maade som

i den nugjældende Ret. Sagen bliver

altsaa at afvise. ifølge enkelte fremmede

Love, t i l hvilke den nye Civilproslov for det tyske

Rige har sluttet sig, medfører Sagsøgerens Ude«

blirelse Indstævntes Frifindelse, en Regel,

fom stottes paa den Betragtning, at kun heri-

gennem Ligestilling af Parterne med Hensyn

ti l Udeblivelsesfølgerne opnaaes. Imod en

saadan Ordning kan der imidlertid allerede

fra et principielt Standpunkt rejses Indvending.

Saalænge Sagsøgereu ikke har nedlagt sin

mundtlige Paastand i Retten, foreligger der
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efter Mundtlighedsprincipet ikke fra hans
Side noget processuelt Grundlag for Sa-
gens Paadommelse, og ligesom dct indtil da
maa staa Sagsøgeren aabent at hæve Sagen
uden Indstævntes Samtykke (§ 100), saaledes
synes denne heller ikke i Tilfælde af Sag-
segerens Udeblivelse at kunne have Krav paa,
at der gaar Realitetsdom i Sagen. I al
Fald maa det viftnok erkjendes, at der ikke fra
et praktisk Synspunkt er Grund t i l at knytte
videregaaende Virkninger t i l Sagsøgerens Ude-
blivelse, end der er hjemlet i den hos os be«
staaende Ret. Imod en mulig Tilbojelighed
hos Sagssgere t i l at fortrædige deres Modparter
med unyttige Retsmøder ville allerede de
Folger, den hidtil gjældende Ret har knyttet t i l
Udeblivelsen, afgive et tilstrækkeligt Værn, og
hvad angaar de Tilfælde, i hvilke Ude-
blivelse ikke har kunnet tilregnes Sagsøgeren,
er det i og for sig et Fortrin, at Sagen
ikke er blevet paakjendt i Realiteten og saa-
ledes uden videre kan begyndes paany. Sag-
søgerens Udeblivelse har altsaa efter Lovforstaget
ligesom efter den gjældende Ret kun den
Virkning, at Sagen afvises, og at derhos i
Reglen Kost og Tæring tilkjendes den
modende Sagfegte efter Paastand herom.
T i l Indtrædelsen af sidstnævnte F^lge ud-
kræves ikke særligt Bevis for, at Sag''ogte er
kaldet for Retten, da den Omstændighed, at
Sagen af Retten er berammet og sat paa
Retslisten, i Forbindelse med, atSagsøgte virkelig
moder, afgiver tilstrækkelig Sikkerhed for, at
han er stævnet. Derimod maa Sagsøgte be-
vise, at han i rette Tid har tilstillet Sagsøgeren sin Sagsfremstilling, hvilket han let
vil kunne ved at fremlægge sit med Stævnings-
mændenes Paategning om Meddelelsen for-
synede Exemplar af Udfærdigelsen (§ 119).
Thi hvis Sagssgte ikke i rette Tid har af-
givet sin Sagsfremstilling, maa han selv, uan-
set at han indfinder sig i det t i l den mundt-
lige Forhandlings Begyndelse berammede Mode,
ansees for udebleven (§ 170), og han kan
derfor ikke gjsre Krav paa Erstatning for
spildt Mode i Retten. Sagsøgeren kan
altsaa, naar han ikke i rette Tid har faaet
Indstævntes Sagsfremstilling, udeblive uden

at udsætte sig for Paalæg af Kost og
Tæring.

I § 286 omhandles Sagsøgtes Ude-
blivelse fra den første mundtlige Forhandling.
Forinden nogen ufordelagtig Virkning paa
Grund af Udeblivelsen kan gjsres gjældende
imod Sagssgte, kræver Retfærdighed, at det
maa paasees, at han er behorig varslet.
Retten maa altsaa undersøge Klageskriftet og
de samme givne Forkyndelsespaategninger.
Findes det, at Sagsøgte er loulig stævnet,
bliver der Spørgsmaal om, hvilken St i l l ing
Sagsøgeren, som naturligvis forudsættes selv
at have givet bchorigt Mode, skal have med
Hensyn t i l Sagens Oplysning. Nf Grund-
sætningen om Rettens Frihed i Bedommelsen
af Sagens faktiske Sammenhæng kunde synes
at fslge, at der ikke kan tillægges Sagsøgeren
en Ret t i l at fordre en fast forudbestemt
Virkning forbunden med Udeblivelsen. Lige-
som Ufuldstændighed eller Ubestemthed i en
Parts Proccserkiæringer ikke giver Modparten
en R e t t i l at fordre det paagjældende Punkt
anset for indlemmet, men kun medfører, at
Dommeren kan tillægge Tavsheden eller
Ubestemtheden Betydning som Tilstaaelse, jfr.
§ § 9 4 sidste Stykke og 97, saaledes kunde det
synes konsekvent ogsaa i Tilfælde af fuldstændig
Udeblivelse at blive staaende ved en Bemyn-
digelse for Dommeren t i l at gire Udeblivelsen
den Betydning, som den efter hans Skjen i
hvert enkelt Tilfælde bor have. Denne Vej,
som i Principet fastholdes af det fransk-rhinske
System, jfr. Nellemann, „Om den mundtlige
Rettergang i civile Sager" S . 133 ff,, og
ifølge hvilken Sagssgeren altfaa efter Om-
stændighederne kan blive nsdt t i l at frem«
skaffe Beviser, har Kommissionen dog ikke
anset for tilraadelig. Som allerede frem-
hævet i de indledende Bemærkninger t i l nær-
værende Motirer ligger dct nemlig i For-
holdets Natur, at de Grundsætninger,. der gisre
sig gjældende ved Bedommelsen af en kontra-
diktorisk Forhandling, ikke lade sig anvende ved
Bedommelsen af en ensidig, fra hvilken Modpar-
ten holder sig borte. Naar en kontradiktorisk For-
handling mellem Parterne finder Sted, er det mu-
ligt at slutte Noget af deres Udtalelser i det
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Hele med Hensyn til, hvad de ville benægte og

hvad de ville erkjende, især da Retten kan

gribe efterhjælpende ind ved at stille Spergs-

maal t i l dem cg derved foranledige dem til at

ndtale sig tydeligere. M m naar Sagssgte

bliver helt borte, er det ikke muligt i Kraft

af almindelige Sandsynlighecsgrunde heraf at

slutte Noget ti l, hvorledes han stiller sig

overfor de enkelte Punkter i Sagsozerens

Fremstilling, Istedetfor at henvise Retten t i !

ved et Skjsn, for hvilket der savnes et virke-

ligt Grundlag, at afgjsre, om Udeblivelsen i

det enkelte Tilfælde skal betragtes som Be-

nægtelse eller som Indrommelse, synes det

derfor naturlige« at bestemme Udeblioelsens

Betydning ved en fast Lovregel, som da for-

nuftigvis maa sætte den paa lige Trin med

en Vedgaaelse. Det fortjener ogsaa at be-

mævkes, at ligesom de fleste nyere Love og

Udkast opstille en lovbestemt Regel om Ude-

blivelsens Betydning, saaledes er det selv i

den fransk-rhinske Proces faktisk blevet den

almindelige Regel, at Sagsøgtes Udeblivelse

stilles lige med Indrommelse af Sagsøge-

rens Fremstilling. I Overensstemmelse hermed

fastsætter § 286 Virkningen saaledcs, at

Retten har at anse de i Sagsøgerens Frem-

stilling anforte Kjendsgjerninger for sande og,

forsaavidt de cre i Stand t i l at begrunde hans

Paastand, at afsige Dom i Henhold t i l denne.

Ligesom det imidlertid er en SelrMge, at

der i Dommen kun kan tages Hensyn t i l den

i Sagsøgerens skriftlige Sagsfremstilling inde-

holdte Paastand, saaledes har man fundet, at

billigt Hensyn t i l Indstævnte taler for, at de ti l

Paaftandens Begrundelse i Sagsøgerens mnndl-

lige Fremstilling paaberaabte Kjendsgjerninger

ikke bor kunne tages i Betragtning, forsaauidt de

ere i Str id med eller ligge helt udenfor hans

skriftlige Sagsfremstilling, Thi medens denne

er affattet, forend Sagfsgeren vidste, at Mod-

parten vilde udeblive, kunde derimod en Ret

for Eagsøgeren t i l mnndtlig at give en helt

ny Fremstilling af Sagen, naar det har vist

sig, at Modparten udebliver, mulig fore t i l

Misbrug. Sagføgerens mundtlige Fremstilling

faaer altsaa efter Udkastets Ordning i T i l -

fælde af Indstævntes Udeblivelse egentlig kun

den Betydning, at der herigjennem kan gives

en nærmere Forklaring af den skriftlige Sags-

fremstilling samt en Udvikling af Nctsspørgs-

maalet. En anden Sag cr, at det i Hen>

hold t i l Grundsætningen i § 168 efter Om-

stændighederne af Retten kan tilstedes Sag-

søgeren i Retsmødet at foretage Forandringer

i Paastanden eller at fremsætte nye An-

bringender, se Z 292, hvorefter Retten i saa

Fald kan ndsætte Sagen og paalægge Sag-

søgeren at underrette den udeblevne Modpart

om det Stedfundne. Eom et Middel t i l at

modvirke de Misbrug, hvortil Sagsøgtes Ude-

blivelse kunde give Sagssgeren Anledning,

fremhæves endnu den Befojelse, § 286 i

Overensstemmelse med Udkastets almindelige

Grundsætning giver Retten til, hvor den finder

Grund dertil, i den udeblevne Sagsøgtes Inter-

eose at opfordre Sagssgeren t i l nærmere For-

klaring af Sagens Sammenhæng. Para-

grafens 2det Ttykke indeholder en Anvendelse

^ for Sagsøgtes Vedkommende af det ovenfor

omhandlede Princip, at ikke behorig forberedt

Mode er at sætte lige med i n t e t Mode.

I den fransk-rhinske Proces, den hanno-

verske Proceslov, Procesloven for det tyske

Rige af 1876 o. m, f l . findes der en Ræike

Bestemmelser, sigtende ti l at afhjælpe Folgerne

af Udeblivelse (jfr. Ods 6s ^locsclurs, art.

i 149—165 , den hannoverske Proceslov §§ 157

— 1 6 8 , Civilprocesloven for det tyske Rige

§§ 303—310) . I Neglen tillades det den

Udeblevne inden en vis kort Tid at fremstille

^ sig og fordre den afsagte Udeblivelsesdom op-

' hævet, endog uden nogensomhelst Angivelse af

Grund for Udeblivelsen (former ( M a t i o n ,

^ Einspruch erheben). Ved Siden heraf bestaar

der en Ret t i l endog efter længere Tids

Forlob at faae Udeblivelsesdommen hævet,

naar Udeblivelsen oplyses at have været util-

regnelig. En saadan Adgang t i l at faae

Udeblivelseevirkningerne ophævede, hvorved der

^ iøvrigt maa fremkaldes en Række vanskelige

! Spørgsmaal og det hele System ikke lidet

^ forvikles, har Udkastet ikke optaget. Lige-

^ som man hos os allerede ved Frd. 3dic

Juni 1796 ophævede det med det førstnævnte

Retsmiddel (den ordentlige Opposition) be-

slægtede Institut, Forelæggelse og Lavdag, hvil-

ket man indtil Dato ikke har beklaget, saaledes
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vil man vistnok ogsaa for Fremtiden kunne

undvære et saadant Middel, da man nu en-

gang har vænnet sig t i l den strenge Mode-

pligt. Hvad Sagsøgeren cmgaaer, ' vil det

aabenbart ikke behøves. Ham hændes intet

Værre, end at en Nfvisningsdom over-

gaar ham, faa at han rnaa begynde Sagen

paany. Kun for Sagvolderen kunne Ude-

blivelsens Felger undertiden blive haarde.

Hertil er imidlertid at bemærke, at Udkastet ikke

i denne Henseende stiller Indstævnte værre end

den gjældende Ret, men endog i en ikke ube-

tydelig Grad forbedrer hans Stil l ing dels ved

den i § 287 givne Bestemmelse, hvorefter

Retten, naar Sagsøgte ved Klageskriftets For-

kyndelse angavcs (jfr. § 111 Litr. a.) at være

fraværende paa længere Tid fra sin Bopæl,

er bemyndiget t i l ikke strax at lade de i §

286 fastsatte Udeblivelsesfølger indtræde, men

kan udsætte Sogen og derhos efter Omstændig-

hederne paabyde ny Forkyndelse af Klage-

skriftet, dels ved den Retten givne Myndighed

til at afkræve Sagssgeren nærmere Forklaring,

naar Anledning hertil frembyder sig, en Myn-

dighed, som vistnok meget cfie vil virke t i l

den Udeblernes Gunst, idet den især vil blive

benyttet, naar dcr cr noget Usandsynligt ell?r

Paafaldende i Sagsøgerens Fremstilling. Det

maa dernæst erindres, at Udeblivelsens Folger

kun ere uafhjælpelige, hvor den er Parten t i l -

regnelig, thi naar den Udeblevne er uden

Brede," kan det i § 327 Nr. 5 omhandlede

Retsmiddel benyttes, hvilket under alle Om-

stændigheder er en lettere Vej end den, scm

nu maa benyttes (Appel og Bevilling t i l at

fremsætte nye Indsigelser). Mod at opstille

en Ret ti l uden Undskyldningsgrund at ude-

blive tale vistnok omtrent de selvsamme

Grunde, som i sin Tid forte t i l Forelæggel-

sens Afskaffelse ved Frd. 3die I n n i 1796.

Der vindes i Virkeligheden Intet for Parten,

der ligesaagodt kan mode første Gang scm

anden Gang, og der gives kun den Chikanose

Midler ihænde t i l at udhale Sagen, begunstige

sin Modpart i een Sag og fortrædige sin Mod-

part i en anden.

I § 288 omhandles Udeblivelse i det ti l

Bevisforelsens Forberedelse bestemte Mode

(§ 180). Den naturlige Regel, som iøvrigt

! i Principet stemmer med Reglen om Ude-

blivelse under Hovedforhandlingen, er, at Sagen

trods Udeblivelsen kan fremmes af den modende

Part (der naturligvis ogsaa kan lade være at

fremme den, § 290 2det Stykke). Den Ude-

blevne fortaber sin Ret t i l at faae udvirket

Indkaldelse t i l Vidner, Udmeldelse af Syns-

og Skjsnsmænd o. desl., saavelfom Adgang

til at fremkomme med Indsigelser imod Mod-

partens Begjæringer i de nævnte Henseender.

Dog kan Retten undtagelsesvis tilstede den Ude-

blevne at fremfore nye Beviser, hvor dette

maatte finde Hjemmel i Grundsætningerne i

§ 182. I sidste Stykke af § 288 omtales

Udeblivelser ved de Bevishandlinger som und-

tagelsesvis kunne optages ved Underretterne

(§z 96, 203, 232). Naar Bevisforeren

moder, gaar Handlingen for sig, og Modpartens

^ Udeblivelse har kun den naturlige Virkning,

! at han taber sine Indsigelser. Derimod gaar

det neppe an, naar Bevisforeren udebliver,

at lade den msdende Modpart have Ret t i l at

! fremme Bevishandlingen, men det synes rigtigst

at bestemme, at Bevisets Forelse bortfalder,

hvor: ligger, dels at Intet for Djeblikket pas-

serer, dels at Bevisforeren ikke senere kan faae

Bevishandlingen gjenoptaget.

Folgerne af Udeblivelse under selve Beuisfor-

handlingen omtales i § 289. Da enhver af

^ Parterne allerede i det t i l den første mnndtlige

Forhandling afholdte Retsmøde har fremsat

sin Paastand i Sagen og afgivet sin Sags-

fremstilling, haves der allsaa fra begge Sider

det fornødne Grundlag og de fornødne Be-

tingelser for, at Sagen kan fremmes. Som

en Folge heraf har ikke blot Sagsøgeren Ret

ti l at fremme Sagen, naar Indstævnte ude-

bliver, men denne sidste er ogsaa befojet t i l

at fremme Bevisforhandlingen og lade Sagen

gaa t i l Dom, dersom han, enten fordi han

har fremsat Modfordringer, eller fordi han

overhovedet onsker en Ende paa Sagen, fore-

trækker det, fremfor at bevirke Sagens Op-

hævelse i Henhold t i l Z 290. Retten maa

sorge for, at den Udeblevnes Paastand kommer

i Betragtning, hvilket natmligst sker, ved at

den oplæses, ligesom det overhovedet ifølge

Udkastets Princip er Retten tilladt ogsaa i

den Udeblevnes Interesse eller, rigtigere sagt,
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i den virkelige Sandheds Interesse at stille ^ altid vil kunne opnaa ved ikke at svare t i l
Spørgsmaal saavel t i l den msdende Part
som t i l Vidner og Skjonsmænd. Fremdeles

Paaraabet eller ved at gaa bort.
Endelig girer § 291 en Regel om,

skal Retten saavidt muligt tage i Betragtning,! hvorledes der skal forholdes, naar Udeblivelse
hvad den under Bevisforhandlingen Udeblevne ^ finder Sted i Moder, hvortil en Forhandling
er fremkommet med ved den fsrste mundtlige' i det Hele eller tildels udsættes (§z 174,
Forhandling, se § 289 sidste Stykke, hvorved! 1 8 6 — 1 8 7 o. fl,). De i det Foregaaende
dog erindres, at da Retten paa den Tid, ! fremstillede Principer ville i det Hele knnne
Bevisførelsen forcgaar, som oftest ikke vil kunne ̂  anvendes uden Vanskelighed. Med Hensyn
have den under hin Forhandling givne mundt-! t i l den i Slutningen af § 291 indeholdte Be-
lige Fremstilling i tilstrækkelig frisk Erindring, ^ mærkning erindres blot, at den sclvfølgelig ikke
og den i § 188 omhandlede Gjentagelse af! finder Anvendelse, naar en Bevisforelse er af-
denne ikke kan finde Sted for den Udcblevnes brudt, thi i Budet om, at den hele Bevis-
Vedkommende, ville Dommerne i Reglen overfor! forelse i saa Fald skal foregaa paany (§ 187
ham være væsentligst henviste t i l den skriftlige! 2det Stykke), ligger, at den for Afbrydelsen

heriSagsfremstilling,
grundede Risiko
Bevisforhandlingen ogsaa i
medføre Folger, som kunne faae
Indflydelse paa Sagens Udfald. Det er saa-
ledes en Selrfslge, at den Udeblivende af-
skjæres fra selv at udfpsrge Vidner, Syns-
og Skjonsmænd o. s. v, og den Virkning,
som dette kan have t i l Partens Skade, vil end
ikke ubetinget kunne afhjælpes, fordi ny Fore-
tagelse af Sagen bevilges i Henhold t i l §
327 Nr. 5 ; thi det er ikke sikkert, at han
ved fin Udspørgen under den nye Bevis-
forhandling vil opnaa det samme Resultat,
som hvis han havde deltaget i den første Af

Foruden den heri be-! faldende Bestanddel af Bevisførelsen skal ansees
vil Partens Udeblivelse f ra! som siet ikke stedfunden, som et mislykket og

andre Retninger ^ frugteslsst Forsog paa at bringe en Bevis-
afgjørende! forhandling i Stand.

Om § 292 er talt i det Foregaaende.

Tredie Afsnit.

O m Retsmid le rne mod Landsre t te rnes

H a n d l i n g e r .

Det er foran Side 17 ff. udviklet,
hvorledes der tor gjøres en Zjennemgribende

hsrelse. Endelig fremhæves endnu, at den Forskjel mellem Landsretterne og Underretterne
Udeblivende gaar glip af den Adgang, Parterne i Henseende t i l Retsmiddelsystemet, og Lov-
have t i l efter Bevisførelsens Tilendebringelse forslaget har som en Folge heraf ogsaa i rent
at kommentere over den og udtale sig an- ^ udvortes Henseende skilt disse Gjenftande fuld-
gaaende dens formentlige Resultater, samt t i l ftændigt fra hinanden. Medens nærværende
at give den ny Belysning af Sagens retlige Kapitel handler om Retsmidlerne mod Lands«
og faktiske Forhold, hvortil der jevnlig vil være! retternes Domme, Kjendelfer og øvrige Em-
Trang efter Bevisførelsen.

I § 290 Iste Stykke indeholdes
bedshandlinger, fciaer derimod Læren om Ad-

den! gangen t i l at angribe Underretternes Domme
med vor nugjældende Ret, jfr. Frd. 16de ved Paaanke i Betydning af ny Forhandling
Januar 1828 § 9, fremmende Regel, at for en hojere Ret Plads c fjerde Afsnit (§§

Retsmøde!Sagen strax hæves, naar i noget
begge Parter udeblive. Der er vistnok ingen
Grund t i l at forlade denne Regel. I Para-
grafens 2det Stykke gives fremdeles den na°

354—361) .
Retsmidlerne mod Landsretternes Hand-

linger ere 1) Paaanke og Besværing, hvilke
Retsmidler i det Væsentlige ere af samme

turlige Forskrift, at naar kun den ene Part Karakter, nemlig tilsigtende at undergive
moder, maa det staa ham frit for at lade sig Landsretternes Handlinger Hojesterets Provelfe
anse som udebleven, et Resultat, fom kan jo og Kritik, idet det bliver bragt under dennes
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Overvejelse, om den trufne Afgjsrelse, hvad

enten den angaar processuelle Spørgsmaal eller

Rcalitetsspørgsmaal, er stemmerde med Lov

og Ret, og 2) Andragende t i l den samme

Ret om ny Foretagelse af Sagen, hvilket

Retsmiddel er af en ganske anden Natur, da

det ikke tilsigter at undergive den stedfundne

Nfgjsrelse nogen Provelse eller Kritik og derfor

heller ikke rettes t i l nogen overordnet Domstol,

men kun tilsigter at skaffe Parterne Lejlighed

til at bsde paa Fejl og Mangler ved deres

Bevisførelse og øvrige Procedure.

Kapitel I .

I dette Kapitel omhandles under Litr.

3 Paaanke t i l Hojesteret og under Litr. b

Besværing t i l Hojesteret. Begge disse Rets-

midler ere, som ovenfor bemærket, væsentlig

af samme Natur; Besværing er nemlig

i Virkeligheden kun at opfatte som en

kortere og simplere Paaankeform; de hsre

derfor neje sammen. Men Paaanke er at

anse som Hovedformen; derfor fremstilles Neg-

lerne derom først, og bagefter fslge de for

Besværing ejendommelige Forskrifter,

». Paaankc t i l Hojcfteret.

I § 294 opstilles den Grundsætning,

at kun Domme, hvormed Sagen endes i paa-

gjældmde Inftants, ere Gjenstand for Appel,

derimod ikke Kjendelser, der afsiges, eller Be-

stemmelser, der træffes under Behandlingen.

Grundsætningen er, at alle saadanne Afgjo-

rclser, som falde i Lobet af Processen, fsrst

kunne paaankes i Forbindelse med Slutnings-

dommen, og dette gjcelder ikke blot om de

egentlige intcrlokutoriske Kjendelser, men ogsaa

om saadanne Kjendelser, der i Virkeligheden

ere partielle Domme, forsaavidt som de ende-

ligt i Realiteten afgjøre visse Punkter af Sagen.

Undtagelse fra denne Grundsætning gjøres kun

med Hensyn t i l de Tilfælde, hvor Besværing

finder Anvendelse, jfr. forclobig § 320, ved

hvilken nærmere Forklaring herom gives.

Som det vil sees, falde disse Grund-

sætninger omtrent sammen med den gjæl-

dende Ret ifølge Frd. 17de Ma j 1690,

Relsdekreter, hvormed Sagen sluttes for paa-

gjældende Instantses Vedkommende, maa selv-

følgelig kunne paaankes særskilt, og det, hvad

enten de gaa ud paa Afvisning eller paa at

vaakjende Sagen i Realiteten, lhi her gives

! intet senere Tidspunkt, der kan være Talc om

at afvente. Anderledes forholder det sig med

Kjendelser, der afsiges, eller Bestemmelser, der

træffes under Sagens Gang. Hvad enten

disse alene angaa Sagens Formalitet eller

tillige vedrore dens Realitet, bliver Behand-

lingen at fortsætte paa Grundlag af dem, og

der vil efter dem følge en Slutningsdom.

Fsrst i Forbindelse med denne, t i l hvilken de

staa i Forhold som Forberedelser, kunne de

paaankes, men Sagens Gang kan ikke standses

eller afbrydes ved deres særskilte Indankning.

I den nugjældende Ret bliver der

^ kun Tale om saadanne Incidentsafgjørelser

med Hensyn t i l Sagens Formalitet, da der

med Hensyn t i l Realitetsproceduren hersker den

! Grundsætning, at den ikke kan deles, jfr.

! Nellemanns Procesmaade S . 115 si.; efter

^ Lovforslaget vil der derimod ogsaa med Hensyn

! t i l Eagens Realitet regelmæssig forekomme

^ IncidcutZafgjsrelser, der forberede den paafol-

gende Procedure, og det vigtigste Eicmpel

herpaa er navnlig Beviskjendelsen efter § 179.

Med Hensyn t i ! disse Realitetsincidenisafgjo-

relscr gjør Lovforslaget den samme Grund-

^ sætning gjældende som med Hensyn ti l For-

malitetsafgjerelserne, nemlig at der ikke kan

finde nogen sårskilt Paaanke af dem Sted,

i men at de først kunne paaankes i Forbindelse

! med Slutningsdommen. Dette er ikke be-

! grundet i, at de kunne forandres af Retten

felv, naar denne senere under Proceduren

maatle kommc t i l Indsigt i, at de ere urig-

tige; thi den i Lovforslagets § 179 omhand-

lede Kjendelse med Hensyn t i l Beviset er

! ligesaa bindende og endelig for Retten og

! for Parterne som Formalitetsafgørelserne.

Naar Lovforslaget udelukker særskilt Paaanke

! af Beviskjendelsen, er dette derimod alene bc°

! grundet i Hensigtsmæssighedshensyn. Vel er

det saa, at naar den iwlge § 179 afsagte

Kjendelse maatte befindes urigtig, bliver der°

ved den paafølgende Behandling af Sagen

spildt — hvilket naturligvis i og for sig er
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en Ulempe -—, men det maa ansees for en

endnu swrre Ulempe, om der var Adgang for

Parterne t i l at trænere Sagen Ued faerskilt

Paaanke af denne Kjendelse, hvovaf nsdven-

digvis vilde fslge, at Sagens videre Behand-

ling maatte stilles i Bero for at afvente

Paacmkens Udfald, saameget mere fom det

vistnok maa antages at ville blive saare

fjældent, at den i Henhold t i l § 179 affagte

Kjendelse virkelig bcfindes urigtig, da det i

Reglen ikke vil være vanskeligt at afsige den,

eftersom dens Indhold er temmelig negativt og

Retten i Tvivlstilfælde for en Sikkerheds Skyld

kan fordre Bevis, selv om den ikke vilde anse et

saadant for strengt fornsdent. Det er saaledes

anset for rigtigt at gjøre en fælles Grundsætning,

nemlig Udelukkelse af særskilt Paaanke, gjæl-

dende for alle Kjmdelser og andre Bestemmel-

ser af Retten, der fremtræde som Trin i

Proceduren, og ester hvis Afsigelse denne fort-

sættes videre, hvad enten de afgjøre Formalitets-

eller Realitetsincidentspunkter. Herfra finder

der, som ovenfor bemærket, kun forsaavidt

Undtagelse Sted, som visse Kjendelser og Be-

slutninger strax kunne gjøres t i ! Gjenstand for

Besværing, skjont ikke for egentlig Paaankc.

Grundsætningen om Udelukkelse af sær-

skilt Paaanke gjøres endvidere i 1ste Stykke

af § 294 gjælcende med Hensyn t i l den Paa-

kjendelse af enkelte Nealitetspunkter i Sagen,

som kan sinde Sted ifølge §§ 272 og 273.

I Grunden ere disse Paakjenoclscr endelige

og afsluttende for vedkommende Punkts Ved-

kommende, og de kunne fors,',avidt i deres

Væsen betegnes som Slutningsdomme, som

Proceduren for de godkjendtc Punkters Ved-

kommende ikke fortsættes videre. Men da de

ifølge Lovforslaget nærmest ere at betragte

under Synspunket af forlods færdiggjorte

Dele eller Stykker af den endelige Dom, findes

det rettest at lade dem fslge denne, saalcdes

at de ikke kunne paaankes forend i Forbindelse

med den.

I 2det Stykke af § 294 opstilles den

ogsaa i den gjældende Ret anerkendte Sæt-

ning, at der ikke kan appelleres alene for

Procesomkostningernes Skyld, men at Dommens

Bestemmelser om disse kun kunne paaankes,

naar Hovedsagen paaankes, og i Forbindelse

med den. Undtagelse herfra gjøres kun, for-

saavidt som Besværing kan finde Sted i det

i § 135 omhandlede Tilfælde.

I § 295 indeholdes den Regel, at i

Forbindelse med den endelige Dom kunne de

samme forudgaaende Kjendelser og Bestemmel-

ser af Retten paaankes. Naar de ifølge §

294 ikke kunne paaankes særskilt, fslger deraf,

at de maa kunne paaankes i Forbindelse med

Tommen. Deraf følger ogsaa — hvad der

er udtal! i § 295 2dct^Stykke — at en

Kjmdelses eller Beslutnings Forandring ved

Paaankc maa medføre Ugyldighed af de

Dcle af Sagens Behandling, fom afhænge af

eller bero paa den. For at bevare sm Ret

t i l at paaankc de under Sagens Behandling

afgivne Kjendelser og Bestemmelser behøver

vedkommende Part ikke i Almindelighed at

foretage Noget; navnlig er det ikke nødvendigt,

at han udtrykkelig erklærer eller reserverer sig

at ville paaanke. At paalægge ham dette,

vilde neppe lede t i l Noget. Thi at knytte

en Forpligtelse t i l endelig at paaanke t i l Er-

klæringen herom, er ikke muligt, eftersom ved-

kommende Part jo gjerne, uagtet Kjendelsen

cr gaaet ham imod, alligevel kan vinde Sagen

i det Hele, i hvilket Tilfælde han ikke har

nogenfomhelst Grund t i l at paaanke. Og

hvis der ikke knyttes nogen bestemt Forplig-

telse t i l Erklæringen om at ville paaanke, vi l

denne synke ned t i l at blive en meningsles

Formalitet, der af Forsigtighed altid iagttages.

I § 296 omhandles Forholdet mellem

de to Retsmidler Paaanke og ny Foretagelse

af Sagen. Hvad angaar Besværing, da vil For-

holdet t i l dette Retsmiddel ikke let fremkalde

nogen Tvivl. Det synes naturligst at bestemme

hcromhandlede Forhold saalcdcs, at ny Fore-

tagelse af Sagen ikke kan benyttes, saalænge

vedkommende Part muligen kan opnaa sin

Hensigt ved Paaanke; forsi naar det forelig-

gende Resultat maa ansees for at staa fast,

saaledes at det ikke kan forandres ved Paa-

anke, er der Grund ti l at føge Hjælp i ny

Foretagelse af Sagen. Thi ny Foretagelse af

Sagen som et særeget Retsmiddel synes na-

turlige« at forudsætte, at den foreliggende

Afgjørelse er ulastelig. Saalænge dette ifølge

en Parts Mening ikke er Tilfældet, maa han
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henvises t i l at føge Rettelse tilvejebragt ad

den almindelige Vej ved Paaanke. Det kan

derfor ikke tilstedes at benytte disse to Rets-

midler jævnsides. Denne Betragtningsmaade

sinder sit Udtryk i § 296, Hvor en Part

vil soifege Paaanke, kan han ikke andrage

paa ny Foretagelse af Sagen, forend det har

vift sig, at han ikke ved Paaanken kan naa

sit Di/med. Mislykkes Paaanken, er det Dje-

blik kommet, da han kan forføge at opnaa

ny Foretagelse af Sagen, men for ikke. Paa

den anden Side kan og ber det ikke gjøres en

Part t i l Pligt altid at forsøge Paaanke, inden

han andrager om ny Foretagelse af Sagen;

thi der gives mange Tilfælde, hvor det ei

»åbenbart, at Afgjørelsen ikke lider af Fejl,

men hvor ny Foretagelse er det eneste Rets°

middel at benytte. Derfor forestrives det,

at den Part, som andrager paa ny Foretagelse

af Sagen, skal ansees for derved at renuncere

paa Paaankc, og hvis hans Andragende om

ny Foretagelse af Sagen afsiaaes, har dette

altsaa t i l Folge, at han maa lade den trufne

Afgjørelse blive staaende ved Magt. Herfra

gjøres kun Undtagelse i det Tilfælde, at Retten

afslaar Andragendet om ny Foretagelse af

Sagen, netop fordi den antager, at Partens

Djemed kan opnaaes ved Paaanke, jfr. § 328.

I et saadant Tilfælde vilde det være ubilligt

at betragte Parten som bunden ved et Afkald

paa at paaanke, eftersom hans Hensigt aaben-

bart ikke har været under denne Forudsætning

at afskjcrre sig herfra. Det kan tænkes, at

den paaankende Parts Modpart, efteiat Paa-

anke er institueret, andrager paa ny Fore-

tagelse af Sagen. I saa Fald maa Hoved-

grundsoetningen fore ti l , at Spørgsmaal om

ny Foretagelse af Sagen stilles i Bero, indtil

Paaanken er bragt tilende. Forsi naar den

overordnede Rets Afgjsrelse foreligger, kan det

med Sikkerhed afgjsres, om der for Modpar-

ten er Grund t i l eller Haab om at gjennem-

fere et Andragende om ny Foretagelse af

Sagen. ifølge denne Betragtning er det i

Slutningen af § 296 foreskrevet, at Mod-

parten maa finde sig i at vente, indtil Paa-

ankens Resultat foreligger. Hænder det, at

en Part andrager paa ny Foretagelse af

Sagen, medens Modparten derefter gjør Skridt

t i l at paaanke, sees der derimod ikke nogen

Grund t i l at lade Andragendet om ny Fore«

tagelse hvile. Det synes derimod naturligst,

som ogsaa i § 329 sidste Stykke fastsat,

at Modpartens Paaanke maa stilles i

Bero, indtil Spørgsmaalet om ny Fore-

tagelse af Sagen er afgjort, thi først,

naar Udfaldet af dette sidste Skridt foreligger,

kan det afgjøres, om der overhovedet er Op-

fordring t i l at paaanke, saavelsom i bekræftende

Fald, hvorledes Paaanken bor indrettes, hvad

den bor rettes imod osv. At Modparten i

et saadant Tilfælde ikke er afskaaren fra at

paaanke, er en Selvfølge. Som det vil sees,

bliver det Nfgjsrende saaledes, hvo af Parterne

der forsi sætter sit Retsmiddel i Anvendelse.

Er den Paaankende først paa Færde, maa

Modparten lade sit Andragende om ny Fore-

tagelse henhvile; er den, der andrager om ny

Foretagelse af Sagen, først paa Færde, maa

Paaanken stilles i Bero.

I §§ 2 9 7 — 9 9 omhandles det vigtige

Spørgsmaal, hvad der kan gjøres t i l Gjen-

stand for provende Paakjendelse af Hojestcret,

eller med andre Ord fra hvilket Synspunkt

Hsjesteret kan rette og forandre Landsrettens

Behandling og Dom. Det er i denne Hen-

seende ikke underkastet Tvivl, at Hojesteret kan

paakjende alle Spoigsmaal vedkommende

agens F o r m a l i t e t , forsaavidt de ikke ere

udelukkede fra at kunne paaankes derved, at

Landsrettens Afgjørelse i Loven er erklæret in-

appellabel, eller forsaavidt de ikke ere henviste t i l

at bringes frem ved Besværing, hvilket sidste Rets-

middel kun i Formen er forskjelligt fra Paaanke.

Hensigten med den Række enkelte Exempler,

som opregnes under Litr. a. t i l i., er ikke at

udtomme alle de Tilfælde, i hvilke Paaanke

kan finde Sted i Anledning af processuelle

Spørgsmaal, men kun dels at fremhæve nogle

af de vigtigste og hyppigste dels at nævne

nogle, med Hensyn t i ! hvilke det maaske ellers

kunde være tvivlsomt, om de kunne være

Gjenstand for Paaanke. Angaaende de under

il., d. og c. nævnte Tilfælde er Intet særligt

at bemærke. Under 6. falder en Mængde af

de vigtigste og hyppigste Formalitetsspørgsmaal.

Med Hensyn t i l s. bemærkes, at Tilsidesættelse

af de processuelle Regler om Beviset inden

18
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visse Grænser maa afgive en Paaankegiund.

Dette strider ikke imod Lovforslagets System.

Det er saaledes klart, at Paaanke maa kunne

finde Sted, naturligvis dog kun i Forbindelfe

med Slutningsdommen, naar Retten har fejlet

i Henseende ti l den i § 179 omhandlede

Kjendelse, navnlig i den Retning, at den har

forsomt at kræve Bevis for Omstændigheder,

som Hojesteret anser for relevante. Ligeledes

maa Paaanke kunne finde Sted, naar Retten

har fejlet i Afgjørelsen af de i §§ 181 og 182

omhandlede Spørgsmaal; thi ffjont disse Af-

gjsrelscr udvortes fremtræde som rene proces-

ledende Bestemmelser, kunne de dog være i hojeste

Grad indgribende for Parten, og derfor bor de ikke

undtages fra Paaanke. I faa Henseende behøver blot at mindes om, at Undladelsen af

at fore et Bevis ifølge § 182 efter Om-

stændighederne kan blive ensbetydende med

Sagens Tab. Det Samme gjælder aabenbart

ogsaa om de i § 181 Litr. a. og H. omtalte

Nfgjørelser, hvorimod det ikke saa ubetinget

kan siges at gjælde med Hensyn t i l de i denne

Paragraf under Litr. d. og e. opforte; imidlertid

maa det dog ifølge Lovforslagets egne Hoved-

synspunkter antages, at Parters, Vidners og

Synsmænds Afhorelse under selve Hovedfor-

handlingen er en for Bevisførelsens Udfald

saa særdeles vigtig Sag, at Paaanke i denne

Henseende maa tilstedes. Det kunde snarest

synes, at Paaankc ikke burde indrommes med

Hensyn t i l den i § 181 Litr. 6. omtalte Af-

gjørelse, da den kunde siges at være en rent

indre Forretningssag; men herved maa dog

bemærkes, at det for vedkommende Part har

en saa uhyre Vigtighed, at der indrommes ham

den fornødne Tid t i l at forberede hans Bevis-

forelse, at det ikke gaar an at afskjære Paa-

anke mod mulige Misbrug af Landsretternes

Myndighed i saa Henseende. At der ifølge

Lovforslagets Princip ej kan være Noget ivejen

for at tilstede Paaanke af de i § 184, jfr.

§ 186, omhandlede Bestemmelser om Bevis-

forhandlingens Udsættelse eller af de i Z 18?

omhandlede Afgjsrelser, er klart. Derimod

fremgaar det af Lovbestemmelsens eget Indhold,

at der ikke kan være Tale om Paaanke af de

i §§ 189 og 191 omhandlede Bestemmelser,

som ere overladte ti l Rettens Formand. End>

videre maa Paaanke kunne finde Sted med

Hensyn til Afgjsrelserne vedkommende de enkelte

Bevisers Fsrelse, som omhandles dels i 2det

Afsnits 2det Kapitel, jfr. § 194. dels under

de enkelte Bevismidler, med Hensyn t i l hvilke

sidste dog bemærkes, at Besvceringsformen

ifølge udtrykkelig Bestemmelse i Loven skal

benyttes i en stor Del Tilfælde. Hvad

derimod angaar Bedommelsen af de forte Be.

visers Kraft, da henhorer dette Punkt t i l

Sagens Realitet og falder saaledes ind under

Reglen i § 299. Med Hensyn t i l § 297

Litr. k, behøves ingen Forklaring. Derimod

skal med Hensyn t i l Litr. F. fremhæves, at

efter Lovforslagets System er en fuldstændig

Fremstilling af Sagens Fakta og Domsgrundene

saa aldeles nødvendig, at Mangler i denne Hen-

seende ordentligvis bor være en Annullations« og

Hjemvisningsgrund; under andre Forudsætninger,

f. Ex. en skriftlig eller halvt skriftlig Procedure,

kunde det vel være tvivlsomt, om der burde

tillægges Overtrædelsen af disse Forskrifter en

saa ubetinget og gjennemgribende Virkning,

eftersom Manglerne dog i Reglen for Over»

domstolens Vedkommende kunne afhjælpes ved

de Oplysninger, Akten indeholder; men i Ud-

laftets System, hvor selve Landsretsdommen

egentlig er det vigtigste aktmæssige Grundlag

for Paaanken, jfr. § 300, maa de i §§267

og 268 givne Forskrifter strengt opretholdes.

Den i § 297 Litr. u. indeholdte Regel er lct

at forstaa; det er en Selvfslge, at der ikke

bliver Spørgsmaal om Anvendelse af den saa-

lidt som af den i Litr. Z. givne Regel, naar

Fejlen afhjælpes ved den i § 283 omhandlede

Fremgangsmaade. Angaaende Litr. i. er Intet

særligt at bemærke.

Om Virkningen af, at Landsretten har

fejlet i Henseende ti l Processualia handles i

§ 298. I det Væsentlige ville her den nu-

gjældende Rets Grundsætninger passe. Dog

er at mærke, at Lovforslaget ikke fordrer, at

Hojesteret skal annullere, blot fordi en proces-

suel Fejl er begaaet, selv om den henhorer

t i l de i § 297 Litr. a t i l i speciel: angivne,

men det henstilles t i l Retten at afgjøre, om

der efter Omstændighederne i det enkelte Til«

fælde er Grund hertil. Der vil altsaa

kunne tages Hensyn t i l , om den begaaede
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Feil virkelig har havt nogen skadelig

Følg? for Parterne eller Sagens Behand-

ling. Finder Hsjcsteret, at der maa. tillægges

den begaaede Fejl Ugyldighedsvirkning, vil der

indtræde Annullation (total eller partiel) med

eller uden Hjemvisning. Paastaaes der ikke

Hjemvisning, bliver en saadan selvfølgelig aldrig

at bestemme i Embeds Medfor, eftersom Parterne

have Lov t i l at blive staaende ved at faae

det Stedfundne omstødt, uden at noget Nyt

sættes i Stedet. Men naar der fremsættes

Hjemvisningspaastand, maa Højesteret bestemme,

fra hvilket Punkt i Processen den nye Be-

handling skal begynde. Dog fere Louforslagets

Grundsætninger med sig, at Hovedforhandlin«

gen ikke kan deles, hvorfor en Fejl ved denne

altid maa medføre, at den hele Hovedfor-

handling skal gjentages.

I § 299 handles der om Paaanken i

Anledning af Sagens Realitet. Det følger

af Lovforslagets hele System, at Paaanke kun

kan finde Sted i Anledning af, at Landsret-

ten har fejlet i Henseende ti l den materielle

Ret eller dens Anvendelse eller i Henseende

ti l den retlige Vurdering og Opfattelse af

Faktum, saaledes som dette maa antages at

stille sig efter den i Dommen indeholdte Frem-

stilling i Forbindelse med Sagsfremstillingerne

og Sagens Dokumenter i og for sig betragtede.

Virkningen af, at Landsretten befindes at

have fejlet i de nævnte Retninger, er ikke, at

den stedfundne Behandling ubetinget kasseres og

en ny foretages med eller uden Forpligtelse til at

følge Hojesterets Anskuelse, men det er Lov-

forslagets Mening, at Hejesteret, forudsat at

Behandlingen ikke lider af processuelle Mangler,

skal, saavidt dette ifølge Sagens Beskaffenhed er

muligt, paakjende Sagen umiddelbart paa det

foreliggende aktmæsfige Grundlag, uden at

Kassation behøves. Der er altsaa ikke her

Tale om det Retsmiddel, som er bekjendt fra

den fransk »rhinske Proces under Navn af

Kassation, og hvis Hensigt ikke er at skaffe

Parterne Ret, men kun at opretholde Eenheden

i Retsanvendelsen; men her er Tale om en Re-

vision af Landsretsdommen i Parternes Interesse,

hvilket Retsmiddel i Principet er af samme

Natur som Appel i egentlig Forstand, men

kun forskjellig herfra i Henseende ti l Omfanget

af det, der kan tages under Paakjendelfe af

Overdomstolen. Man kan derfor med Rette

sige, at den heromhandlede Paaanke maa be»

tegnes ikke som en udvidet Kassationsrekurs, men

som en begrænset Appel. Denne Princip-

forskjel viser sig strax i Manden, hvorpaa

Retsmidlets Omfang bestemmes. Thi medens

ved Kassationsretsmidlet Synspunktet er det,

at alt det Konkrete holdes borte, og at Pro«

velsen kun udstrcrkker sig t i l de t i l Grund for

Nfgjørelsen liggende almindelige Rets'ætninger,

og medens Kassation nægtes, saasnart det

blot er givet, at vedkommende Domstol ikke

er gaaet ud fra urigtige Forudsætninger om

den gjældende Rets Indhold, er ved det i

Lovforslaget omhandlede Retsmiddel Syns'

punktet det, at saa meget skal kunne under-

gives Hojesterets Prøvelse, som det blot er

muligt, uden at komme i Str id med den

Regel, at Højesteret ikke maa tilegne sig noget

Overskjen over Landsrettens Skjon over Re-

sultatet af en Bevisførelse ved Midler, der

ifølge deres NatNr ej umiddelbart forelægges

Hojesteret. Det bestemmes derfor i § 299

ikke blot, at Paaanke t i l Hojesteret t i l Under-

kjendelfe og Forandring af Landsrettens Dom

kan finde Sted, naar Landsretten har fejlet i

Opfattelsen af den materielle Ret, men der

tilføjes „eller dens Anvendelse paa det fore-

liggende Tilfælde", og § 299 bliver end ikke

staaende herved, men tilsteder ogsaa Paaanke,

naar Landsretten formenes at have fejlet i

Henseende ti l den retlige Virkning og Op-

fattelse af de i Dommen som beviste antagne

Kjendsgjerninger eller af Sagsfremstillingerne

eller de fremlagte Dokumenter i og for sig be-

tragtede. Derimod kan Hojcsteret ikke under»

kjendc Landsrettens Bedømmelse af Resultatet

af en Bevisførelse ved Vidner, Syn og Skjon

eller Parternes personlige Afhorelse, hvad enten

Landsretsdommen støttes paa de nævnte Bevis-

midler alene eller paa disse i Forbindelse

med fremlagte Dokumenter. Reglen bliver

altsaa, at Hojesteret kan prøve Landsrettens

Dom, forsaavidt det ikke er nødvendigt t i l den

Hensigt at gaa ud over det Materiale, der

foreligger ifølge § 3 0 0 ; den i Landsrets-

dommen indeholdte Opfattelse angaaende

hvilke Kjendsgjerninger, der ere at anse som
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beviste ved den stedfundne Bevisforelse, maa

tages t i l Udgangspunkt, Om Landsretten

forfaavidt har fejlet, kan Hojesteret ikke bc-

domme; men vel, om der — Landsrettens

Opfattelse af Sagens Sammenhæng forudsat

— wvrigt er domt rigtigt. Denne Opfattelse

tillader at udstrække Hojesteiets Bedommelse

udover det rent Retlige, og gjør det muligt

at henlægge ti l den ogsaa saadanne faktiske

Skjon, der ene og alene foretages paa Grund-

lag af skriftlige Akter, og hvor Landsretten

forfaavidt ikke har havt andre Kundskabskilder

end Hojesteret. Der er derfor i Principet

ingen Grund ti l at udelukke Hojesteret fra

selvstændig at bedsmme, hvorledes et Dokument

eller en anden bevist Villieserklæring skal for«

staaes, om et stiltiende Samtykke kan siges at

resultere af de foreliggende Omstændigheder og

deslige, naar kun de fornødne faktiske Data

for faadanne Skjon virkelig ere givne. Hvis

de altsaa — hvad i Reglen vil være Tilfældet

— indeholdes i Dokumenter, i de skriftlige

Sagsfremstillinger eller i Landsrettens Dom,

er der ingen Hindring for, at Hojesteret ogsaa

paa dette Omraade kan udove sin provende

og beiigtigende Virksomhed. Hvor der ingen

særskilt Bevisforelse sinder Sted, men hvor

Parterne ifølge § 176 plædere Sagen blot

paa Grundlag af Sagsfremstillingerne og Doku-

menterne, er der saaledes ingen Grund ti l , at

Hojesteret skulde være indskrænket i sin Be-

dsmmelse af Forholdet, men den kan paa-

kjende det i samme Omfang som Landsretten.

Der foreligger i saa Fald ganske det Samme

for Hojesteiet som for Landsretten, og det

kommer derfor ikke i Str id med Umiddelbar-

hedsprincipet at tilstede Hojesteret Provelsen

af Landsretsbehandlingen i dens hele Udstræk-

ning. Anderledes stiller det sig derimod, hvor

der ved Siden af de skriftlige Dokumenter

har været fort Vidner eller andre lignende Be-

viser for at oplyse Dokumentets Mening eller

bestyrke eller svække dets Retsvirkning. Thi

under denne Forudsætning rr der Spørgsmaal

om at bedomme Værdien af Beviser, hvis

Fsrelsc ikke gjenoptages for Hojesteret, og her-

t i l kan Hojesteret efter Umiodelbarhedspiincipet

ikke vcrre kompetent. Det vil saaledes (jfr.

ovenfor S . 18—19) ikke være nsdvendigt at

hjemvise Sagen overalt, hvor Hojesteiet under-

kjender Landsrettens Opfattelse, men det vil

vel endog i Reglen være nmligi for Hoiefteret

paa det foreliggende Grundlag strax at afsige

endelig Dom i Realiteten. Imidlertid kan

der dog forekomme Tilfælde, hvor der ikke vil

foreligge det fornødne Materiale, for at

Hojesteret ftraz kan afsige endelig Dom, uden

at dette kan siges at skyldes nogen processuel

Fejl af Landsretten eller nogen Forsommelse

af Parterne. Det gjælder navnlig, hvor en

Deling af Realitetsproceduren ved Landsretten

har fundet Sted, jfr. § 2 73, cfr. § 102.

Hvis Sagen af Landsretten er afgjort paa

en enkelt Søgsmaalsgrund eller Indsigelse,

idet yderligere Procedure efter denne dens Op-

fattelse bliver overflodig, medens Hojesteret

underkjender Landsrettens Mening herom og

ikke anser Søgsmaalsgrunden eller Indsigelsen

for afgjørende, foreligger der et Tilfælde, hvor

Parterne efter Hojesteretsdommen maa stedes

ti l fortsat Procedure af Sagen, idet de maa

indtage samme Still ing, som om Landsretten

allerede var kommen til det Resultat, som

efter Hojesteretsdommen nu maa ansees for

det rette, med Hensyn til Søgsmaalsgrunden

eller Indsigelsen. Ligesom de altsaa, hvis

Landsretsdommen havde forkastet den særskilt

procederede Søgsmaalsgrund eller Indsigelse

istedetfor at godkjende den, derefter havde

maattet stedes t i l fortsat Procedure uf Sagens

øvrige Realitet, saaledcs maa nu det samme

Resultat indtræde, da Hojesteretsoommen træder

istedetfor Landsretsdommen. Der maa gives

dem Lejlighed t i l at gjenoptage Sagens Procedure

fra det Punkt af, hvorpaa den vilde have

^staaet, hvis Landsrettens Dom havde været

^ enslydende med Hojesterets. I Mangel af en

l bedre Betegnelse kan man sige, at de altsaa

maa kunne fordre Sagen hjemvist t i ! fortsat

Behandling fra det Punkt af, kun at det d,i

vel bemærkes, at Ordet „Hjemvisning" her

bruges om en Henvisning t i l ny Procedure,

i der ikke er foranlediget ved nogen processuel

I nær Sammenhæng med Reglerne om

Hojesterets Kompetence i Paaanketilfælde staa

Reglerne i § 300 om Grundlaget for Hsjeste-

rets Paakjendelse. Det første og vigtigste
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Aktstykke er naturligvis Landsrettens Dom i

Forbindelse med de under Sagen afsagte Kjen-

delser. Selve Dommen skal nemlig ifølge

§ 267 indeholde en fuldstændig Fremstilling

af Sagens Faktum i det Omfang, hvori

Dommen bygges paa det. Og for at Hojeste-

ret i Dommen skal kunne finde tilstrækkeligt

Grundlag for Paakjendelsen, ogsaa hvor dens

juridiske Opfattelse maatte afvige noget fra

den, som Landsretten har gjort gjældende, er

det i § 267 foreskrevet, at Kjendsgjerninger,

som have været Gjenstand for Parternes For-

handling, men fom efter Rettens Opfattelse

af Sagen ikke komme i Betragtning, skulle

medtages i Dommen, naar Retten stjonner,

at der dog muligvis af Højesteret kan blive

tillagt dem Betydning, ligesom det er fore«

skrevet, at Dommen skal udtale sig angaaende

Kjendsgjerninger, der have været Gjenstand

for Forhandling under Sagen, naar dette be-

gjæres af Parterne. Der er altsaa tillagt

Parterne en ligefrem Ret t i l at bevirke en

Udtalelse angaaende Beviset for omhandlede

Kjendsgjerninger, fom efter deres Mening

kunne blive af Betydning ved Hojesterets

Paakjmdelse af Sagen, og dersom Landsretten

undlader efter Paastand at udtale sig i Dom-

men, udgjør dette en processuel Fejl, som kan

medføre Annullation og Hjemvisning. For-

sømme Parterne selv at vaage over, at Lands-

retsdommen udtaler sig angaaende slige Data,

der eventuelt kunne komme i Betragtning ved

Højesteret, maa de selv tilskrive sig Følgerne,

dersom Højesteret kommer t i l at savne Bevis

for Omstændigheder, der efter dens Opfattelse

ville vcere af Betydning (ovenfor S . 19),

men for dog saavidt muligt at hjælpe dem,

er der i § 267 givet Landsretten, naar den

selv skjønner, at der muligvis af Højesteret

kan blive tillagt visse Kjendsgjerninger Betyd-

ning, Opfordring ti l at udtale sig over disse.

Forsømmelse i saa Henseende fra Landsrettens

Side udgjør imidlertid dog ikke en saadan

processuel Fejl, som kan medføre Hjemvisning;

herom bliver der kun Spørgsmaal, hvis Par-

terne have forlangt en Udtalelse og denne

ikke er givet. Hvad Kjendelser angaar, er der

i § 263 givet Regler sigtende ti l at bevirke,

at de fornødne Momenter t i l at bedømme

deres Rigtighed kunne komme til at fore«

ligge skriftligt. Foruden selve Landsrettens

Dom, der, fom bemærket, er det første og

vigtigste Grundlag for Højesterets Paakjmdelse,

maa ogsaa nævnes Sagsfremstillingerne, for-

faavidt det af disse i ethvert Fald i Forbin-

delse med Tillægstilforslerne i Retsprotokollen,

fe § 169, i Reglen fremgaar, hvad Parterne

benægte og hvad de indromme eller tilbyde,

og dernæst de som Bevis producerede Doku-

menter, hvilke navnlig ville være Grundlag

for Hojesterets Dom i de vistnok talrige T i l -

fælde, hvor ingen særlig Bevisførelse i Henhold

t i l § 179 ff. har fundet Sted, men hvor

Sagen er procederet og Landsretten har dømt

uden en faadan i Henhold t i l § 176, jfr.

§ 1?8.

Medens Paaankens Omfang i Lovfor-

slaget er begrænset af Hensyn til Umiddelbar-

hedspnncipets Fordringer, er dets Grund-

sætning iøvrigt at aabne den størst mulige Ad-

gang t i l Paaanke. Der opstilles oerfor ingen

Paaankeværdi stnmma apMIMI i s ) , men

enhver af Landsretten i første Inftants

truffen Nfgjørelse kan ifølge z 301 paa-

ankes t i l Højesteret. Da som en Følge heraf

Kjendelfer i Anledning af Parters, Vidners og

Synsmænds Afhørelse kunne vaaankes t i l Højeste-

ret, naar Afhorelsen — hvad der er det Regel-

mæssige — foregaar ved Landsretten, har

man ment, at det vilde være det Rettefte at

lade samme Regel gjælde, ogsaa hvor Afho-

relsen undtagelsesvis er henlagt t i l en Under«

ret, idet denne i saa Fald maa tænkes ganske at

træde i Landsrettens Sted, jfr, § 301 1ste

Slykke.

I §§ 302, 303 og 304 indeholdes

Reglerne om Paaankefristen.

Med Hensyn t i l Paaankefristen følger

Lovforslaget et System, som er meget forskjel-

ligt fra det nu gjældende. En af de Omstæn-

digheder, der i den gjældende Ret i saa sær-

deles hoj Grad begunstiger Processernes Ud-

haling, er især det, at Paaankefristernc ere exem-

pelløs lange, saa at en Part under aldeles

normale Forhold har en Tid af 6 Maaneder

ti l at betænke sig, om han vil appellere ti l

Overretten, og en Tid af 1 Aar og 6 Uger

t i l at betænke sig, om han vil appellere t i l
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Hojestcret. Og hvad der er det Værste, disse

lange Frister kan Parten blot ved at betale

et ringe Gebyr for en Oprejsningsbevilling

forlænge t i l hele tre Aar. Det synes alde-

les urimeligt at indrsmme saadanne Betænk-

ningsfrister. Under almindelige Forhold, hvor

Parten kommer ti l Kundskab om Dommen

strax, naar den afsiges, jfr. § 2 7 4 , kan han

ligesaa godt tage sin Bestemmelse, om han vil

appellere eller ikke, inden en langt kortere Tid.

At der maa levnes ham fornøden Tid t i l at

raadføre sig med en Sagfører, er klart, men

mere behøves der heller ikke. Lovforslaget er

derfor gaaet ud fra, at en meget betydelig Af-

kortelse af Paaankefristerne i ethvert Tilfælde

maa finde Sted. Herved kommer da et an-

det Hensyn frem. Det vilde unægtelig være

forbundet med store Fordele, dersom det kunde

bringes dertil, at Exekutionsfristen faldt sam-

men med Paaankefristen, saaledes at paa den

ene Side en Dom i Reglen ikke kunde ere-

kveres, saalænge det var muligt at paaanke

den og saaledes at faae den forandret, og paa

den anden Side det ikke var muligt at paa«

anke en Dom, naar den var ezekveret og saa-

ledes en Tingenes Tilstand tilvejebragt, som

det ofte er vanskeligt at faae forandret, naar

Paaanken maatte føre t i l et andet Resultat end

Underrettens Dom, Dette kan kun naaes ved

at sætte Paaankefristen t i l en forholdsvis kort

T i d , thi Gzekutionsfristen maa naturligvis

ikke være ret lang. Lovforslaget har valgt 4

Uger som en T id , der formentlig i begge

Henseender kan være passende. Som Gzeku-

tionsfrist danner en Frist af 4 Uger en passende

Mellemvej mellem den nugjældende Ezekutions-

frist ved Overret (8 Uger) og ved Underret (15

Dage), hvorhos bemærkes, at ifølge Lovforslaget

er der Adgang t i l eztraordinært at opnaa en Af-

kortelse af bemeldte Frist. Som Appelfrist be-

tragtet maa 4 Uger i Reglen ansees for t i l-

strækkelig. Andre Landes Erfaring synes at

vise dette. I den ældre almindelige tyste

Proces var Nppelfristen kun 10 Dage, i den

franske Proces er den nu 2 Maancder, i den

preussiske Proces 6 Uger, i den wurtembergske

1 Maaned, i den bajerske 30 Dage, i

Civilprocesloven for det tyske Rige af 1876

1 Maaned. Rigtignok regnes de angivne

Frister efter de ncevnte Love fra Dommens

Forkyndelse og ikke fra dens Afsigelse, men

da Lovforslaget bestemmer, at Parterne skulle

kaldes ti l at høre Dommen afsige og de

saaledes strai Icere den at kjende, bliver det i

^ Virkeligheden den samme Regel. Skulde i et

! enkelt Tilfælde Parten virkelig uden egen

i Skyld være forbleven uvidende om den afsagte

! Dom, vil han kunne faae Tilladelse ti l Paa-

anke efter den sædvanlige Frists Udløb i Hen-

! hold t i l § 303, jfr. § 304. Ved disse Paragrafer

aabnes der en Adgang for Parten ti l at faae

l Sagen ind for Højesteret, uanset den ordi-

l nære Frists Udløb, naar der oplyses Omstæn-

! digheder som undskylde, at den ordinære Anke«

frist er hengaaet ubenyttet. Lovforslaget gaar

^ ud fra, at der fremtidig ikke kan være Tale om

i at henlægge den heromhandlede Myndighed

! t i l Administrationen i Form af Oprejsnings-

, bevillings Meddelelse eller deslige, men at en

judiciel Bedømmelse og Afgjørelse af Sagen

maa finde Sted. Derfor er det i § 304

overdraget Højesterets Formand at sammen-

træde med 2 Medlemmer af Retten t i l et

Slags Udvalg for at prove Andragender af

! denne Art. Formerne herved bor være saa

simple som muligt. Højesterets Formand kan

bestemme, om Modparten bor høres, hvilket

ikke altid er nødvendigt, navnlig naar Andra-

gendets Forkastelse besluttes, ligesom han og-

! saa kan paalægge Andrageren at fremskaffe de

Beviser for de paaberaabte Grunde, som

^ ansees fornedne. Paa dette Punkt gjør Lov-

, forslaget en Undtaget'? fra Principet om Be-

visførelsens Umiddelbarhed, hvilket retfæioig-

gjøres, dels derved, at det overhovedet ikke stem-

mer med Højesterets hele Virkekreds og Ind -

retning, at Vidner føres for den, dels der-

ved, at den Bevisførelse, hvorom her er Tale,

ikke behøver at have en saa erakt og fuldstæn-

dig Karakter som med Hensyn t i l Hoved-

sagen selv, da Højesteret i det Hele maa an-

tages at ville tillade Sagens Paaanke, naar

blot de paaberaabte faktiske Omstændigheder

bringes t i l en stærk Sandsynlighed. Tilstedes

Paaanken, har vedkommende Part at meddele

Modparten dette i Forbindelse med den i § 306
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omhandlede Tilkendegivelse, for at denne kan

se, at behørig Hjemmel haves t i l den for sil-

dige Paaanke.

I § 305 udtales for Fuldstændigheds

Skyld dels den Regel, at Paaanke er ude-

lnkket, naar Ankefristen er udløbet og Sagens

Fremme ikke tilstedes i Henhold ti l § 304,

idet dermed skal fremhæves, at i saa Fald gives

der ingen yderligere Adgang t i l at faae Sa-

gen frem, intet ertraordinært Retsmiddel i saa

Henseende, dels den i cg for sig selvfølgelige

Sætning, at Paaanke udelukkes ved udtrykkelig

eller stiltiende Renunciation, i hvilken Hen-

seende bemærkes, at der ikke kan gives nogen

nærmere Bestemmelse af, hvornaar stiltiende

Renunciation maa siges at foreligge, men i

saa Henseende maa de samme almindelige

Grundsætninger som nu komme ti l Anvendelse.

Kun forsaavidt er en positiv Regel tilføjet,

som det i Litr. d. 1ste Punktum er fastsat,

at Afkald paa Paamke ikke gyldigen kan gives,

førend efterår det Retsdekret, om hvis Paa-

nnke der er Tale, er afsagt. Hensigten her-

med er at udelukke det Misbrug, for hvis

Udøvelse den gjældende Ret neppe indeholder

nogen Hindring, at den i Retsforholdet sva-

gere Part skulde blive nodt t i l allerede paa

Forhaand ved Retshandelens Stiftelse at fra-

skrive sig Appel, Noget, der, hvis det an-

tog en større Udstrækning og blev t i l sædvans-

mæssig Vedtagelse i større Klasser af Rets-

handler, vilde afstedkomme en virkelig Ind -

skrænkning i den Adgang t i l Domstolene, som

regelmæssig bør staa aaben for alle.

Det vilde vistnok væce ubilligt at for-

dre, at en ankende Part allerede inden Udlø-

bet af den korte Paaankekrist skulde have

indbragt Sagen for Højesteret, hvortil efter

Lovforslagets Procesmaade idetmindste maatte

fordres, at Ankeskrift var udarbejdet og ind-

sendt paa Justitskontoret for at forsynes med

Berammelsespaategning. Det, Parten har at

iagttage inden Paaankefristens Udløb, er der-

for efter § 306 blot at erklære Paaanke ved

en simpel Meddelelse t i l Modparten. Retsvirknin-

gen af denne Erklæring er da (jfr§ 307), atParten

enten inden 4 Uger har at tilstille Modpar-

ten formeligt Ankeskrift eller ansees for renun-

cerende paa Paaanke, hvorved altsaa Lands-

rettens Dom bliver endelig. Denne Regel

kan vistnok ikke kaldes for streng. Den an-

kende Part faaer saaledes i Virkeligheden

mindst 8 Uger t i l at udarbejde sit Ankeskrift,

hvilket maa ansees for en aldeles tilstrækkelig

Frist, især da der efter Lovforslagets hele

Paaankesystem ikke er Tale om at samle

Beviser eller deslige, meu kun om at overveje

og fremstille den juridiske Side af Sagen,

Enhver af Parterne maa kunne optræde som

selrstændig Appellant. I saa Fald bor han

inden fornævnte Frist og paa lovbefalet Maade

iværksætte de fornødne Skridt ti l Paaanke.

Hvis begge Parter selvstændigt paaanke, ville

de tvende Paaanker være at fremme t i l samlet

Forhandling og Paakjendelse. At den ene

Parts Paaanke forsaavidt maa gjøres afhæn-

gig af den andens, at den naturligvis ikke kan

antages, naar Sagen allerede er paakjendt

ifølge denne sidstes Paaanke, er klart. Men

for at forebygge Forvirring og Gjentagelse vil

det være hensigtsmæssigt at bestemme, at Mod-

partens Paaanke'stal fremmes saa betimeligt,

nt de tvende Anker i Forening kunne gjøres

ti l Gjenstand for Hovedforhandlinz.

I §§ 307 og 308 omhandles den for-

beredende Skriftverling, som skal gaa forud

for den mundtlige Hovedforhandling i Højeste-

ret. Det ligger i Sagens Natur, at Skrift-

verlingen paa dette Stadium af Sagen, hvor

Landsretsdommen foreligger og giver et fuld-

stændigt Billede af Sagen, kan indskrænkes

meget. Den paaankendc Part maa foruden de i

§ 307 Litr. d og o omhandlede rent forretnings-

mæssige Meddelelser i sit Ankeskrift fuldstæn-

digt og tydeligt angive Ankegrundene og den

eller de Paastande, han i Henhold hertil nedlæg«

ger, men yderligere Angivelse af Sagens

Gjenstand behøves ikke, da Landsretsdommen

iøvrigt vil afgive fornøden Oplysning, jfr.

§ 3 0 7 . Modparten maa ubetinget underUde-

blivelsesfølge, jfr. § 319 3die Stykke, meddele,

hvilken Sagfører eller anden Mand i Kjøbenhavn,

der skal træde i hans Sted med Hensyn t i l

processuelle Meddelelsers Modtagelse, jfr. §308

1ste Stykke, men ti l denne simple Handling,

hvortil der indrømmes ham 2 Uger, indskræn-

ker hans Forpligtelse sig ogsaa, naar han kun

vil modsætte sig Paaankens Djemed og han
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ikke attraar nogen Forandring i Landsrettens

Dom, naar han altsaa, for at bruge et juridisk

teknisk Udtryk, ikkun vil se sig frifunden for

den PaaankendeZ Tiltale. V i l han derimod

anstille selvstændig Paaanke, eller med andre

Ord kontravaaanke, paahviler det ham at

tilstille den Paaankende et Tilsvarsskrift, der

indeholder fornøden Oplysning om Kontra-

ankens Gzenstand og Hensigt, derunder den

eller de Paastande, der agtes nedlagte, idet

hans Stil l ing da bliver analog med den op-

rindelig Paaaukendes og derfor udkræver en

lignende Forberedelse, som denne ifølge § 307

skal tilvejebringe. Det synes billigt, at naar

den ene Part paaanker, maa den anden Part -—

selv om han ikke har anstillet selvstændig

Paaanke— herved altid blive berettiget ti l ogsaa

fra sin Side at angribe Dommen, ved hvil-

ken han maaskee vilde have akkviescere:, hvis

den var forbleven upaaanket. Det gaar der-

for ikke an at udelukke Kontrapaaanke, fordi

vedkommende Part har ladet de 4 Uger ud-

lobe uden at foretage Noget, jfr. § 306.

Denne Tanke er udtrykt i § 309 1ste Stykke.

Det ligger fremdeles i Lovforslagets hele Op-

fattelse af dette Forhold, at Kontraanken ikke

bchover at indledes ved noget særskilt proces-

suelt Skrift, men kan iværksættes simpelthen

ved Paaankeis Optagelse i Tilsvarsskriftet paa!

den i § 30^ sidste Stykke angivne Maade.!

Medens den selvstændige Paaanke, som Mod-

parten fra Begyndelsen af maatte anstille

paa regelmæssig Maade, jfr. § 306, selvfølge-

lig kan fremmes aldeles uden Hensyn t i l den

anden Parts Paaanke, synes derimod den rene

og blotte Kontrapaaanke (hvad andensteds

kaldes Adhæsion) at maatte falde bort, naar

Hovedsagen afvises, hvorimod det dog ikke fin-

des at burde tillades vedkommende Part at

bringe den t i l at bortfalde ved vilkaarlig at

hæve Hovedsagen (jfr. § 310).

Forskrifterne i § 311 behøve neppe

no^en nærmere Forklaring.

I §§ 312 — 315 fremstilles Regleme

om Hovedforhandlingen ved Hojesteret. Det

gaar ikke an at bestemme, at Sagen skal plæ-

deres til den i Berammelsespaategningen (§ 307

Litr. o) angivne Tid, men det maa være en

Regel, at fra den Tid af maa Parterne være

rede t i l at plædere Sagen, naar den efter

sin Tur falder ti l Foretagelse. Den Dag,

Sagen efter Berammelsespaategningen falder

i Rette, forcgaar derfor ikke Andet, end at

Ankeskriftet og eventuelt Tilsvarsskrift over«

gives t i l Retten, som da fastsætter en Tid t i l

Plæderingen, hvis Sagen overhovedet skal

behandles mundtligt, eller anordner skriftlig

Indlægsvezling t i l de respektive Andragenders

og Paastandes Begrundelse, dersom Sagens

Beskaffenhed undtagelsesvis findes at krære dette.

De i denne Paragraf omhandlede processuelle

Foretagender ere saa lidet betydende, at de ikke

behøve at foregaa for den samlede Ret, hvis

Tid let kunde blive formeget optaget og split-

tet herved, men det vil kunne overlades en

Komitee af Hojesterets Formand i Forbindelse

med 2 af Rettens Medlemmer at træffe de

omhandlede Bestemmelser. Den mundtlige

Plædering for Hsjesteret foregaar efter de i

§ 3 1 3 indeholdte nærmere Regler, der neppe

behsve yderligere Begrundelse,

Med Hensyn t i l § 314 bemærkes, at

naar Paaanke skal være ikke en ny aldeles

fri Forhandling af Sagen, men en virkelig

om end ti l et vist Omraade indskrænket Pro«

velse af den foreliggende Dom, maa den hele

Forhandling i Hojesteret nødvendigvis bevæge

sig paa og være bunden t i l det foreliggende

Grundlag. Man kan forsaavidt, naar man

vil stille Sagen skarpt, gjerne sige, at Paaanke-

proceduren for Hojesteret ikke er eller kan være

en virkelig mundtlig, men i Grunden er en

skriftlig Procedure med en mundtlig Slutnings-

forhandling. Den er i sit Væsen kun en

Kritik af Landsrettens Dom (eller Kjendelse),

ikke en ny f r i Undersøgelse og Diskussion om

Tagen selv. Deraf følger for det Forste, at

den hele Forhandling maa knytte sig t i l og

dreje sig om Landsretsdommen og ikke kan

gaa udenfor denne, ikke kan inddrage Momen-

ter, som ej ere optagne og behandlede i den.

Dernæst kræver Hensynet ti l Forhandlingens

Gruntighed og Paalioelighed, at Parterne maa

forberede den ved forud at angive deres An-

ker. Det maa opgives, hvad de have at ud-

sætte paa Landsretsdommen og hvorledes de

som en Folge heraf vil have den forandret

og rettet, og h e r t i l maa Diskussionen i R eg-
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len indskrænke sig. Proceduren for Hoje-

steret bliver saaledes væsentlig betinget og bun-

den, dels derved, at den overhovedet alene

gaar ud paa at kritisere den foreliggende

Dom, dels derved, at endog denne Kritik kun

kan bevæge sig indenfor de opgivne Nnkegrun-

des Kreds. I Overensstemmelse med disse

Grundsætninger er § 314 lste og 2det Stykke

affattet. Imidlertid bor der dog gives Hsje-

fteret en Myndighed t i l , naar særegne Grunde

tale derfor, at tillade Forandring i Paastanden

og Fremforelse af nye Anke- eller Kontraanke-

grunde, jfr. § 314 sidste Stykke. Dels kan

der tænkes Omstændigheder, som undskylde

Partens Fremgangsmaade, saaledes at det

vilde være ubilligt at udelukke ham fra at

fremkomme med de nye eller forandrede Paa-

stande eller Ankegrunde, dels tjener det, at

Hojesteret har en saadan Myndighed, t i l at

forebygge smaalige Tvistigheder om ubetydelige

Afvigelser, som aldeles ikke kunne skade Mod^

parten. Den mundtlige Forhandling for Hoje-

steret har altsaa egentlig kun t i l Djemed videre

at udvikle og navnlig ved juridiske Deduk-

tioner at begrunde de i det skriftlige Grund-

lag fastslaaede Anker eller Kontraanker, For

at denne Forhandling ikke skal skeje ud fra

dens egentlige Gjenstand, og for at Retlen kan

være tilstrækkelig forberedt paa Retskvæstionerne,

er det nødvendigt, at Hojestereisdommerne neje

kjende Ankeskriftet og Tilsvarsskrifiet. Men

dette bliver ogsaa muliggjort ved Bestemmel-

serne i § 312 . Thi i Mellemtiden mellem

det i denne Paragraf omhandlede forberedende

Mode og den egentlige i § 313 omhandlede

mundtlige Forhandling kan Retten gjøre sig

bekjendt med Processkrifterne og tillige studere

det juridiske Spørgsmaal, forsaavidt som dette

ifølge sin Natur nsdvendiggjør nogen Forbe-

redelse ved Læsning i juridiske Værker, Doms-

samlinger eller deslige.

Forskriften i § 315 forstaaes let. Det

er hensigtsmæssigt at udelukke enhver Sammen-

blanding af Spørgsmaalet om Paaankens Afvis-

ning og Sagens Realitet. Derfor er en Sondring

i Proceduren af disse Spørgsmaal, forsaavidt

de rejses af Parterne, befalet, og det er t i l -

lige bestemt, at Retten skal, forinden Realitets-

proceduren begynder, undersøge, om der er no-

gen Grund ti l Afvisning i Embeds Medfor.

Reglen i § 316 er ganske naturlig og

konsekvent, naar det fastholdes, at her handles

! om en virkelig Provelse eller Kritik af Landsrets-

^ dommen, ikke derimod om en ny og ubunden

^ Forhandling af Sagen for en hojere Dom-

i stol. Den stemmer derfor ogsaa overens

^ med den gjældende Ret, der netop har det til«

^ fælles med Lovforslaget, at den opfatter Appel-

len som en Provelse af den underordnede

Rets Dom, som en Undersøgelse af, om der er

dsmt rigtigt eller fejlagtigt. At denne Pro-

velse kun kan strække sig saalangt, som den

ankende Part onsker, fslger af den i Civil-

proccssen herskende Forhandlingsmaxime (ue

sx otReio).

At Dommen skal afsiges snarest muligt

^ efter Forhandlingernes Slutning, og at ingen

> nye Sager maa foretages, forinden Dommen

er afsagt, er en Fslge af den mundtlige For-

handlings Natur, som kræver, at Dommeren

> maa have de stedfundne Debatter i fuldkom-

, men frisk og ublandet Grindring ved Dom-

mens Afsigelse.

Reglen i § 317 kræver ikke nogen sær-

lig Begrundelse paa dette Sted.

I § 318 omhandles, hvorledes der skal

gaaes frem, naar Sagen af Hoiesteret hjemvises

være sig efter § 298 eller § 299. For-

maalet er at gjøre Fremgangsmaaden saa

simpel og let som muligt. Derfor foreslaaes

det, at den interesserede Part kan henvende

sig t i l Landsrettens Formand med skriftlig Be-

gjæring om Sagens Foretagelse og lade ham

indkalde Modparten til et berammet nyt

Mode, hvilket er den simpleste Indkaldelses-

> form (§ 122), Sagen erklæres i dette Mode

for gjenoptaget, og Parterne maa nu foretage,

hvad deres Interesse foreskriver dem med Hen-

syn t i l Sagens fornyede Behandling. I

mange Tilfælde maa der vel begyndes med at

give Udsættelse t i l Foretagelsen af det, som

> der efter Højesterets Opfattelse skal være

^ Adgang til at faae foretaget, og Sagen maa

! da, naar den er bragt tilbage i det rette Spor,

! fortsættes i Overensstemmelse med de almin-

^ delige Regler. Forsaavidt den tilstedeværende

19
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Fejl i Landsrettens Behandling medfører, at

en hel ny Dom maa afsiges — hvad natur-

ligvis som oftest vil være Tilfældet — vil

dette have t i l Folge, at Bevisførelsen, forsaa-

vidt en saadan har fundet Sted, maa gjen-

tages. Nl Landsretten ved Sagens Behand-

ling og Nfgjørelse skal følge de af Højesteret

i Hjemvisningsdomrnen udtalte Anskuelser,

maa under det nye System være Regel,

ligesom det er det nu, Naar i den fransk-

rhinske Ret en anden Regel gjælder med Hen-

syn t i l Kassationsretten, hænger dette sammen

med Opfattelser og Anskuelser, som ere frem-

mede for Lovforslagets hele System.

De i § 319 indeholdte Regler om Fol-

gerne af Udeblivelse ved Højesteret cre stem-

rnende med Forholdets Natur og Lovforslagets

almindelige Grundsætninger om Følgerne af

Udeblivelse. Hvad Paragrafens første Stykke

angaar, behøver dette neppe nogen Motivering.

Det fastsætter de samme Følger af den paaan-

kende Parts Udeblivelse, som Lovforslaget op-

stiller i første Instants med Hensyn t i l Sag-

søgeren, og som ogsaa gjælde nu. At Mod-

partens Ret t i l at faae Kost og Tæring er

afhængig af, at han har afgivet den i § 308

omhandlede Meddelelse, hænger sammen med,

at han overhovedet er at anse som udebleven,

naar han forsømmer det, selv om han indfinder

sig i Retsmødet, jfr. Paragrafens sidste Stykke.

Udebliver den Ankendes Modpart, hvortil og-

saa henregnes, at han møder uden forud at

have givet den i § 308 omhandlede Medde-

lelse, er den Ankende beføjet t i l ikke desto-

mindie mundtlig at udviklc Sagen i Henhold

til Ankeskriftet og derefter indlade den ti l Dom,

og den udeblivende Modpart taber ikke blot

sin Kontraanke, men ogsaa Adgangen til at

tage t i l Gjenmæle mod Paaanken, At den

Ankende ikke i sit mundtlige Foredrag kan

gaa udenfor Ankeskriftet, fremgaar allerede af^

den almindelige Grundsætning i § 314.

I sidste Stykke af § 319 fastsættes det, ^

at den Paaankendes Modpart skal afgive den!

i § 308 1ste Stykke omtalte Meddelelse, dersom ^

han overhovedet vil modsætte sig Paaankens Dje- ^

med, og dette gjennemføres derved, at han an- ^

sees for udebleven, hvis han forsømmer den!

omspurgte Meddelelse. Denne Følge kunde ^

^ maaskee synes noget streng. Men der gives

intet andet brugeligt Middel, hvorved Over-

holdelsen af Forskriften i § 308 1ste

Stykke kan fremtvinges, og det maa paa den

anden Side erindres, at det, § 308 fordrer,

er noget saa Simpelt, at Fordringen t i l

Parten om dets Foretagelse er overmaade let

at efterkomm?. Naar den Ankendes Modpart

vil kontrapaaanke, maa han selvfølgelig forud

gjøre Meddelelse herom i et Tilsvarsskrift, og

Undladelse heraf maa i Reglen medføre, at han

ansees for udebleven paa samme Maade som

cen Ankende, naar denne forsommer at meddele

Nnkeskrift. Da imidlertid et Tilsvarsskrifts

Affattelse kræver moden Overvejelse og derfor

Tid, kan det undertiden stille sig saaledes, at

de 2 Uger, som ifølge § 308 regelmæssigen

levnes ti l at tilvejebringe det, ikke vilde være

tilstrækkelige, og derfor aabncs der ved § 319

for den Part, som ej har kunnet blive færdig

med Tilsvarsskriftet i rette Tid, en Adgang ti l

at afværge Retstab herved og indhente det For-

sømte.

d. Vcsvlliing t i l Hsjefteret.

Det er en Ufuldkommenhed ved den nu

gjcrldende Retsforfatning, at der kun haves

em Form, hvorunder underordnede Ritters

Afgjørelser kunne undergives højere Rets Pro-

velse, nemlig den formelige Appel. Som en Folge

heraf skal hele det samme betydelige og langsomme

Apparat sættes i Bevægelse, naar man vil

indbringe en eller anden mindre vigtig Af-

gjørelfe af et formelt Spørgsmaal, f. Ex.

af en Inhabilitetsindsigelse, for højere Ret,

som naar den for Sagens Realitet afgjørende

Dom paaankes. Ganske afset fra Spørgsmaalet

om mundtlig ellcr skriftlig Procedure er dette en

Mangel ved Rettergangen, som er ejendommelig

for os og ikke sindes andre Steder. Der bor

indrettes en simvlere og mere formløs samt

derhos tillige hurtigere Paaanke i stige mindre

vigtige formelle Spørgsmaal. Det har Lov«

forslaget gjort ved at opstille B e s v æ r i n g

som et Retsmiddel ved Siden af den egent-

lige Paaanke. Synspunktet for dette Rets«

middel er altsaa, at der bor være Adgang ti l

at faae uisse mindre vigtige eller med Proces«
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fens egentlige Realitet ikke sammenhængende

Spørgsmaal afgjorte af hojere Ret paa en

simpel og hurtig Maade, og navnlig saaledes,

at der i stige Tilfælde kan dispenseres fra

Mundtlighedsprincipets strenge Konsekventser, ^

idet en Afgjsrelse paa væsentligt skriftligt!

Grundlag efter Omstændighederne kan vcere

tilstrækkelig, jfr. ovenfor S . 20.

I § 320, jfr. § 360, angives de T i l -

fælde, i hvilke Besværing kan anvendes, hvor«

ved maa bemærkes, at hvor der ikke er særlig

Hjemmel i Loven t i l at benytte dette Rets-

middel, er man henvist t i l Paaanke, Det

nævnte Retsmiddel kan herefter benyttes:!

1) I de Tilfælde, hvor denne Lov bestemmer !

det, hvilket altsaa indeholder en Henvisning

ti l alle de enkelte Paragrafer i Loven, hvor

der udtrykkelig! gives Anvisning paa Besvæ-

ring. Disse Paragrafer ere: § 38 om at ^

Besværing kan anvendes mod Kjendelser, ved l

hvilke Indsigelser mod en Dommers Habilitet

forkastes ellerhvorved Dommerens egen Begjæring ^

om at maatte vige sit Sæde afstaaes, medens

Kjendelser, hvorved Inhabilitetsindsigelsen tages

til Folge eller hvorved det tillades Dommeren

at vige sit Sæde, ere upaaankelige, § 89 om ^

at Besværing kan finde Sted saavel fra Par^

tens som fra Retsskriverens Side i Anledning ^

af Landsrettens Afgjørelfe af Spørgsmaalet, om !

Retsskriveren har været befojet ti l at nægte en

forlangt Udskrift, § 135 om at Besværings

kan finde Sted i Anledning af Afgjørelser af!

Omkostningsspørgsmaal, der træffes særskilt

forinden den endelige Dom, § 138 om at Be°!

sværing kan finde Sted i Anledning af Lands«

rettens Bestemmelse om den Kautionsstillelse!

for Procesomkostninger, som kan paalægges ^

Udlændinge, der ville anlægge Retssag heri!

Landet, § 145 om at Afgørelser, hvorved fri >

Proces nægtes Nogen, kunne ved Befværing,

indbringes for højere Ret, Z 216 om at Kjen- i

delser, hvorved det trods fremsat Indsigelse paa» ^

lægges Nogen at vidne, kunne gjeres t i l Gjen-

staud for Besværing t i l hojere Ret, medens^

Kjendelser , hvorved stige Indsigelser tages t i l ^

Folge, maa paaankes i Forbindelse med Hoved« >

saa/n, § 220 om at et udeblevet Vidne, hvis!

Undskyldning forkastes, kan besvære sig over ^

den idomte og af Retten opretholdt« Straf i

m. m., § 221 om at det Vidne, hvem det

mod dets Indsigelse paalægges at besvare

fremsatte Spørgsmaal, kan anvende Besvæ-

ring imod Kjendelsen, § 227 om at Kjendel.

ser, hvorved Retten nægter at tage Indsigelser

mod Valget af Syns- eller Skjonsmænd t i l

Folge, ved Besværing kunne indbringes for

hojere Ret, §§ 235 og 236 om at de an-

gaaende Vidner givne Regler om Benyttelsen

af Besværing skulle være analogisk anvendelige

paa Syns- og Skjonsmænd, der nægte at

foretage Forretningen paa en vis Maade, nægte

at besvare Spørgsmaal, paalægges Straf for

Udeblivelse o. s. v,, tz 243 om at de med

Hensyn t i l Vidner gjaldende Regler skulle være

anvendelige paa Trediemand, der nægter at

fremkomme med Dokumenter t i l Sagens Op«

lysning, s 261 om at der kan benyttes Be.

sværing imod Kjendelser, hvorved Retten ud-

sætter Modtagelsen af en Parts Ed, eller endog

rent nægter dens Modtagelse, § 364 om

at Intervenienten kan benytte Besværing imod

en Kjendelse, hvorved det nægtes ham at

indtræde i Sagen, hvorimod der maa benyttes

Paaanke (til Nnnullation), naar han forment«

lig uretteligen er stedet t i l at indtræde i Sa-

gen, § 370 om at Biintervenienten paa samme

Maade kan benytte Besværing imod den

Kjendelse, hvormed det nægtes ham at komme t i l

Orde i Sagen, § 377 om at den Part, hvem der

nægtes Tilladelse t i l at anticipere et Bevis,

kan anvende Besværing mod den nægtende

Retskjendelse, § 425 om at Kjendelser, hvor«

ved der nægtes Nogen Tilladelse til at udstede

offentlig Indkaldelse, kunne gjøres t i l Gjenstand

for Befværing. Det er ikke muligt at sam-

menfatte alle de opregnede Tilfælde under

nogen almindelig Regel, som har tilstrækkelig

Skarphed og Præcision, ti l at den kan benyt-

tes som Skjelnemærke mellem Omraadet for

Paaanke og for Besværing. Der bliver derfor

ikke Andet tilbage end at opregne. Thi for

den praktiske Anvendelses Skyld har det stor

Vigtighed, at ingen Tvivl kan sinde Sted

angaaende Valget af Retsmidlet. Imidlertid

kan der dog paavises visse Træk, som udmærke

de angivne Tilfælde, og som have afgivet Mo-

tivet t i l , at de ere henviste t i l Besværing.

E n t e n angaa de formelle Spørgsmaal, der ere
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uafhængige af Hovedsagen og uden Indflydelse

paa dens Afgjsrelse i Realiteten og hvis Nf-

gjørelse derfor maa anfees som mindre vigtig,

jfr. §§ 38, 135, 145, e l ler de angaa Spørgs-

maal, hvor der er Str id ikke mellem Sagens

Parter indbyrdes, men mellem en af disse og

Trediemand angaaende dennes Forpligtelse t i l !

at bidrage t i l Sagens Oplysning ved at vidne,

tjene som Syns- og Skjsnsmand eller frem-

komme med Dokumenter, jfr. §§ 216, 220,

2 2 1 , 227, 235, 236, 243, e l l e r de an-

gaa saadanne præliminære processuelle Spørgs-

maal, som i vedkommende Parts Interesse kræve

en hurtig Afgjsrelse og som derhos ikke ere af

anden Beskaffenhed, end at de maa kunne ,̂f-

gjøres efter skriftlig Procedure eller dog uden

særlig Bevisførelfe, jfr. §§ 138, 364, 370

377, 425.

2) I de Tilfælde, hvor Retten eller dens For-

mand har afslaaet Begjiringer og Andragender!

vedkommende den processuelle Fremgangsmaade, ^

uden at nogen formeligkentradiktorisk Forhandling ^

melleln Parterne er gaaet forud herfor. Der,

gives nemlig efter Lovforslaget endel Tilfælde,

hvor visse Bestemmelser angaaende den proces-

suelle Fremgangsmaade kunne tages enten af >

Retten eller af Retsformanden alene ifølge

ensidig Henvendelse fra den ene Part , uden

at den anden Part faaer Lejlighed ti l at

ytre sig forinden, jfr. §§ 36 og 37, 79, 185

o. f l . Bestemmelser af denne Art ville i Reg-

len være af mindre Vigtighed og navnlig ikke'

direkte influere paa Sagens Realitet; derfor kan

det forsvares at henvise den, der i stige T i l -

fælde vil anke, t i l den simple« og lettere Be-

sværing fremfor t i l den mere omstændelige og

ganske vist ogsaa mere betryggende Paaanke,

Iøvrigt skal det bemærkes, at der gives visse

Tilfælde, hvor Bestemmelser af den angivne

Natur udtrykkeligt i Loven ere erklærede for

upaaankelige f. Ex. §§ 76, 77 og 78, lige-

som der paa den anden Side er visse Afgjo-

relser, som, skjont de kunne traffes uden fore-

gaaende kontradiktorisk Forhandling, ere saa vig-

tige for vedkommende Part, at de ved Loven

udtrykkeligt ere erklærede for Gjenftand for

egentlig Paaanke, jfr. §§ 331 , 336.

Fremgangsmaaden ved Anvendelsen af det

heromhandlede Retsmiddel udmærker sig ved

S i m p e l h e d og H u r t i g h e d . Den nærmer

sig mere t i l de administrative Former end t i l

de judicielle, idet Tanken er den, at Besvæ-

ringen først skal forelægges den Ret, over hvilken

man vil klage, og derefter med dennes Erklæ-

ring over Sagen indsendes ti l den hojere Ret,

som da i Reglen afgjør Sagen paa det fore-

liggende skriftlige Grundlag, efterat Parterne

dog have havt Adgang t i l at ytre sig een Gang

fra hver Side ved skriftlig Henvendelse t i l den

bojere Ret.

Det er saaledes i § 321 bestemt, at

Besværingen ska! iværksættes derved, at et

Besværingsstrift indgives t i l den Ret, over

hvis Handlinger eller Afgjsrelser man vil be-

svære sig, indeholdende en Fremstilling af

Grunden, hvorfor man besværer sig, og det

Andragende, som man stiller, for at »pnaa

Afhjælp af sin Klage. I Reglen fordres der,

at Besværingen skal ske skriftlig, men for at

lette Retsmidlets Anvendelse i den storst mu-

lige Grad, er det i visse Tilfælde tilladt den

Besværende at fremstille sig og diktere sin

Besværing t i l Retsprotokollen. Det kan for

det Forste finde Sted ved Underretterne, hvor

Behandlingsmaaden i det Hele taget simplificeres

ti l det Aderste; for det Andct indremmes det

selv ved Landsretterne Vidner, Syns-og Skjens-

mænd og overhovedet Trediemand at diktere

sin Besværing t i l Retibogen fremfor at ind-

give formeligt Besværingsskrift, fordi det,

saameget som vel muligt, bor lettes disse

Mennesker, der staa som aldeles fremmede

for Retstrætten og kun ere kaldte t i l at op-

fylde besværlige Pligter i Parternes og ikke

i egen Interesse, at værge sig imod Afgjo-

relscr, som de iro at være deres Ret for nær;

de haue et billigt Krav paa, at der anvises

dem den simpleste og billigste Vej i saa Hen-

seende

Naar Retten har modtaget Besværingen

i den ene eller den anden Form, har den in-

den en Uge at indsende den t i l den overord-

nede Ret, jfr. § 322. Der maa naturligvis

indlemmes Retten en kort Frist hertil, dels

fordi det tager nogen Tid at tilvejebringe de

befalede Afskrifter af den paaklagede Kjendelse

og øvrige dertil hørende Aktstykker saavelsom

eventuelt af selve Besværingen, hvor den er
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dikteret t i l Retsbogen, dels fordi der bor gi-

ves Retten Lejlighed t i l , om den vil, at for-

syne Besværingen med dens egen Erklæring

over det rejste Spørgsrnaal, i hvilken sidste

Henseende bemærkes, at den hele Besværing

vel i mange Tilfcrlde kan stille sig som saa

aabenbart ugrundet, at Retten ikke behøver at

erklære sig, da Sagen faa at sige taler for

sig selv, men i andre Tilfælde kan det derimod

være Retten magtpaaliggende at forsvare sin

Fremgangsrnaade og derved tillige bidrage t i l

at oplyse den hojcre Ret. Samtidig med Be-

sværingens Indsendelse underretter Retten ellev

vel egentlig dens Formand begge Parter herom,

jfr. § 122, for at disse kunne vide, at de nu

hurtigt maa indsende deres Bemærkninger

angaaende Besværingen ti l den hojcre Ret,

ifald de ouske at ytre sig yderligere, forinden

Sagen afgjøres. Den hojere Ret er nemlig

ifølge Z 323 kun pligtig at vente en Uge

fra Indsendelsen, inden Besvænngen foretages

til Afgjørelfe, og dersom Parterne ville være

sikre, maa de altsaa indsende deres Bemærk-

ninger inden den Tid, Imidlertid er der dog

ingen Grund ti l at gjøre denne Frist absolut

præklusiv; det cr de-for bestemt, at der kan

tages Hensyn t i l sildigere indkomne Udtalelser,

naar de blot fremkomme, inden Sagen afgjøres.

Naar Sagen foreligger for den hojere

Ret og denne finder, at der mangler Oplys-

ninger og Erklæringer om et eller andet Punkt,

som formenes at burde komme i Betragtning,

kan den efter § 324 indfordre de fornødne

Oplysninger eller Erklæringer ved simpel

Skrivelse t i l Vedkommende eller endog efter

Omstændighederne ved mundtlig Tilkendegivelse,

jfr. § 122, Det er ingen Indvending imod,

at en Oplysning tages i Betragtning ved Nf-

gjørelsen, at den ikke har foreligget for den

underordnede Ret, jfr, § 324 i Slutn, Det

følger af sig selv, at vedkommende hejere

Ret kan udsætte Sagen, naar saaledes nye

Oplysninger eller Erklæringer indfordres.

Det er oftere ovenfor bemærket, at der

ved Besværing sees bort fra Mundtligheds- og

Umiddclbarhedsprincipets strenge Konsekvent-

ser, og at der af praktiske Hensyn tilstedes en

Afgjørelse fma skriftligt Grundlag, da de fore-

liggende Spørgsmaals Natur ikke kræver en

saa udtommende og stringent Beuisforelse

som den, der udførdres i Sagens Realitet.

Derfor opstilles det som Regel i § 325, at

Afgjørelsen træffes paa Grundlag af de ind«

sendte Akter og skriftlige Erklæringer og Ud-

talelser, uden at Parterne behøve at give

Mode. Derved kan det opnaacs, at Retsmid-

lets Anvendelse bliver billig og let. Har den

sig besværende Part ikke iøvrigt nogen Sag-

forel t i l Sagens Udforelse, f. Ex. et Vidne

eller en Syns- og Skjsnsmand, vil han i

mange Tilfælde helt kunne undgaa at benytte

en faadan, især hvis han selv ikke er ganske

ulovkyndig eller han kan skaffe sig en HaandZ-

rækning hos en eller anden noget lovkyndig

Mand. Imidlertid er der dog i § 325 aab.

net en Adgang t i l at anordne mundtlig For-

handling, naar Sagens Beskaffenhed opfordrer

dertil enten ved dens Vigtighed og Interesse

for de Paagjældende eller fordi der bliver

Spørgsmaal om Forelse og Bedommelse af et

vanskeligt Bevis. Men det er forudsat at

ville blive Undtagelse og ikke Regel, at stig

mnndtlig Forhandling finder SteX Iøvrigt

er det tilladt Retten at anordne mundtlig For-

handling, ikke blot naar nogen af Parterne

andrager herpaa — det vil naturligviis altid

være et vigtigt Motiv i saa Henseende —

men ogsaa af egen Drift. Naar mundtlig

Forhandling anordnes, maa Parterne naturlig-

vis indkaldes t i l Mode. De Folger, som maa

være forbundne med i saa Fald at udeblive, cre

angivne i Slutningen af § 325,

I § 326 opstilles den Hovedregel, at

Besværingsfristen, hvor denne Lov ikke bestem«

mer anderledes, er 2 Uger, hvorved sorstaaes

2 Uger at regne fra den Dag, da den Hand-

ling af Retten er foregaact, hvorover man vil

besvære sig. I Reglen vil den besværende

Part have faact Kundskab om saadan Rets-

handling strax, men da det undtagelsesvis kan

forekomme, at han af tilfældige Grunde ikke

faaer det, er der aabnet Adgang t i l at for-

længe Besræringsfristen i Overensstemmelse

med Reglen i § 304, dog at man med Hen-

syn t i l Beskaffenheden af de Tilfælde, i hvilke

Besværing er anvendelig, bar troet for dette

Retsmiddels Vedkommende at burde afkorte

den i § 303 fastfatte Oprejsningsfrist t i l
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6 Maaneder, Ordentligvis har Besværings

Anvendelse efter Lovforslaget ikke opsættende

Virkning, hvoraf fslger, at Hovedsagen gaar

sin Gang uden at opholdes derved, eller

at den tagne Bestemmelse bliver gjældende

Regel, indtil den forandres af højere Ret,

jfr. de Besværingstilfælde, som omhandles i

§§ 8 9 , 135, 138, 145 og 261 . I

mange Tilfælde er der imidlertid i Loven selv

foreskrevet, at der skal gives Parten en Frist

t i l at besvære sig, og at den trufne Forholds-

regel ikke træder i Kraft imod ham, førend

Besværingen er afgjort eller Forsømmelse fra

hans Side begaaet i at fremme den, hvilket

navnlig gjældcr i de Tilfælde, hvor Hensigten

med at indrømme dette Retsmiddel vilde tabes,

dersom Parten var forpligtet t i l foreløbig at

rette sig efter den Kjendelse, over hvilken han

mener at kunne besvære sig. Ezempler paa

Tilfælde af denne Beskaffenhed haves i §z216,

220, 364 og 370. Endelig er der nogle

Tilfælde, hvor det maa være overladt ti l Ret-

ten efter Omstændighederne og Parternes

derom ytrede Dnske enten at stille Sagens

videre Fremme i I'ero, indtil Besværingen er

afgjort, eller lade dette være, jfr, §§ 38, 227,

At Forsømmelse med at benytte en til

Besværings Iværksættelse indrømmet Udsæt-

telse maa have lige Virkning med al lade den

legale Besværingsfrist udløbe uden at benytte

den, er klart, jfr. § 326 i Slutn.

Kapitel I I .

Ny Foretagelse af Tagen ved den samme Ret.

En Adgang ti l Forfriskning af Sagen, selv

hvor ingen processuel Fejl, der kunde motivere

Hjemvisning, er begaaet, kan ikke uden haand-

gribelig Krænkelse af den materielle Retfærdig-

hed undværes og haves ogsaa i Virkeligheden

allevegne i den ene eller den anden

Form. Aldeles asset fra de Ejendommelig-

heder ved Procesmaaden og Bevisførelsen, som

hænge sammen med UmiddelbarhedZprincipet,

gives der visse Tilfælde, i hvilke en Restitution

bør kunne faaes, hvad enten dette er ordnet

paa den ene eller den anden Maade. I vor Ret

mangler der en Lovordning af hele dette For-

hold. Naar dette har kunnet gaa, ligger det

imidlertid i, at man hidtil for største Delen

ad Bevillingsvejen har havt Adgang ti l at naa

det samme Maal, Regjeringen kan, naar

Omstændighederne findes at tale derfor, ved

Bevilling tillade den Paagjældende at appellere,

selv om Betingelserne herfor i Henseende ti l

Tid eller Gjenftand ellers ikte ere tilstede,

og derpaa i Appelinftantsen at fremsætte det,

som efter de almindelige Regler ikke mere kunde

føres frem. Men forovrigt maa det bemærkes, at

selv den bestaaende Bevillingspraris ikke altid

vil være tilstrækkelig ti l paa dette Omraade at

skaffe den materielle Ret Fyldest, Derfor

maa der siges at være et Hul i Lovgivningen,

som bør udfyldes. Det vilde imidlertid ikke

være rigtigt at opretholde den her omhand-

lede Bevillingspraris, endmindre yderligere at

udvide den under den nye Ordning af Rets-

plejen, men Loven bør selv indeholde de for-

nøene Regler om Restitutionstilfældene, hvad

enten man i Henseende til at indrømme saa-

danne vil gaa mere eller mindre vidt. Hvor

Bevisførelsen er ordnet paa den Maade, som

i Udkastet, kan man nemlig ikke blive staaende

ved en egentlig Restitution i Betydning af

Adgang til Gjenoprettelse af Følgerne af uover-

vindelig Vildfarelse eller aldeles utilregnelige

Fejl. Forfriskning af Sagen maa kunne of-

naaes i et be tyde l ig t v idere Omfang. Ved

et Paaankesystem, som det i Udkastet forestaaede,

maa Forfriskning af Sagen tillige være den

Vej, ad hvilken et lignende Maal naaes som

ved en ogsaa Bevisspørgsmålet omfattende

Appel, hvor Parterne have en vis mere eller

mindre udstrakt Lejlighed t i l under Appellen

at supplere deres Beviser eller bøde paa

andre Misgreb og Mangler i deres Proce-

dure, hvad enten der er fuld Adgang ti l i

Appelinstantsen »t fremføre baade nye Ind-

sigelser og Søgsmålsgrunde og nye Bevifer,

eller der kun er fuld Adgang t i l det Sidste og en

mere begrænset Adgang ti l det Første, saaledes
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som Forholdet er i den nu gjældende Ret. Vel

bor det ikke tillades den Part, som har forsomt

under Sagen at fremfore sine Bevis« eller at

oplyse de Punkter, for hvilke han har Be-

visbyrden, at forlange Forfriskning af Sagen

uden v idere. Thi der er ingen Grund ti l

at komme den Forsommelige eller Ukyndige

t i l Hjælp. Men imellem utilregnelig Umulig-

hed og ligefrem Forsømmelighed eller Ukyndig-

hed ligger der en Moengde Tilfælde, i hvilke

Partens Fejlgreb eller Undladelser ere undskylde-

lige. Det kan saaledes hænde, at Partens Vidner

have forklaret anderledes, end han ven-

tede, og at derfor et Faktum ikke er blevet

bevist, skjont Parten kunde have skaffet andre

og flere Beviser, hvis han havde troet d t̂ for-

nsdent; det kan være, at Modpartens Be-

viser oplyse Ting, som Bevisforeren med

god Grund ikke havdc ventet; det kan hænde,

at Bcvisforhandlingen forer til, at Parten

forsi nu ser, at Syns- eller Skjonsmænd

skulde have havt en noget anden Opgave, end

der ved Udmeldelsesdekretet er givet dem osv.

I saadanne Tilfælde, som de anforte, vilde

der vel ikke være de fornødne Betingelser t i l-

stede for en egentlig Restitution, eftersom det jævn»

ligen maa eikjendes, at Parterne ved en

storre Forsigtighed end den, der er udvist,

kunde have undgaaet det Skete. Men der

kan ligesaalidt paa Processens Omraade som

i andre menneskelige Idrætter fordres den

hojeste Grad af Forudseenhed og Omhyggelig-

hed. Man maa lade sig noje med den

Gjennemfnitsdygtighed og Gjennemsnitsforsig-

tighed, som i Almindelighed kan ventes udvist

af Mennesker. Naar den indtrufne Fejltagelse eller

stedfundne Mangel, set fra dette Synspunkt, er

undskyldelig, maa det siges, at Billighed taler for,

at en Udvej t i l at afhjælpe den aabiies. En

saadan friere og videre Adgang ti l Forfrisk-

ning af Sagen er i al Fald et nødvendigt

Tilbehor t i l en Proccsordning, hvori den hele

Bevisforelse skal koncentreres paa een Hoved-

forhandling, saaledes at det, som ikke her

fiemfores eller medtages, i Reglen er afskaaren

fra at komme i Betragtning, hvilket atter cr

uundgaaelig nødvendigt, naar Umiddelbarheds-

primipet skal herske i Bevisførelsen.

I Overensstemmelse med ovenstaaende

Betragtninger er Udkastet affattet,

I §32? nævnes under 2°, 3« 4° og 5« de

Omstændigheder, som i Reglen allevegne erkjendes

for egentlige Restitutionsgrunde (jfr. Hannov.

Proccslov z 144 ff., Civilprocesloven for

det tyske Rige § 543 og den franske CoHs

6s procedure 2rt. 480 ff. „rs^uete civile").

Med Hensyn t i l 2«, 3° og 4° er ikke Meget at

bemærke. Det er klart, at Restitution kan og

bor indrsmmes, naar Svig fra Modpartens

Side har været Aarsag t i l Sagens Udfald.

Men ogsaa hvor det ikke kan bevises, at de

stedfundne Ulovligheder ere udgaaede fra Mod-

parten, kræver Retfærdigheden, at den, der har

været Offer for en Forbrydelse eller en Fejl-

tagelse, forhjælpes t i l Restitution, og det ikke

blot, hvor feloe Retsplejens Haandhævere ere

skyldige i Pligtbrud, jfr 4 ° , men ogsaa hvor

de i Sagen benyttede Vidner eller Synsmænd

have forklaret eller erklæret urigtigt eller hvor

benyttede Dokumenter have været falske eller

forfalskede, jfr, 3". Det kan i saadanne T i l -

fælde ikke forekastes Parten, at han ikke strax

under Tagen fremkom med fine Indsigelser

eller Protester, i nogle af de angivne Tilfælde

maa det endog forudsættes ikke at ville have

nyttet ham Noget. Endvidere bor der være

Adgang til Restitution for den, som uden

egen Brode er bleven forhindret i eller ude-

lukket fra at varetage sit Tarv under Sagen,

uagtet de processuelle Regler ere rigtigen iagt-

tagne overfor ham, saaledes at der ikke kan

være Spørgsmaal om at annullere Behand-

lingen af Sagen. Reglen i 5° er beregnet paa

saadanne Tilfælde, f. Er. hvor en Part

faktisk ikke har faaet nogen Kendskab om

Sagen, skiont lovligt de for processuelle

Meddelelser givne Regler ere blevne behorigt

iagttagne overfor ham, Noget,som vel vilvcrre sjæl-

dent, men som dog kan indtræffe; fremdeles paa

Tilfælde, hvor en Part uden egen Tkyld

baade er bleven hindret i at msde og derhos

i betimeligt at forlange Udsættelse af den

Grund, saaledes at han er blcven be-

handlet som udebleven o. lign, — Tilfælde,

hvor man ogsaa nu ad Veuillingsvejen vilde

yde Vedkommende Hjælp mod det uskyldigen
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paadragne Retstab. Derimod maa det med

Hensyn t i l 1° erkjendes, at den gaar videre

end de almindelige Restitutionsreglcr. Efter

disse kan Sagen nemlig i Reglen kun gjen«

optages t i l ny Forhandling, naar Beviser op-

dages, som tidligere have været ubekjendte for

Parten uden dennes egen Skyld, eller naar ^

et Bevismiddel forsi er blevet t i l eller dog

blevet muligt at erholde efter Paakjendelsen.

Men Udkastet bliver ikke staaende herved. For. ^

friskning af Sagen indrømmes ifølgc § 327

I " ikke blot, hvor det vilde have været

u m u l i g t i streng Forstand at fremføre Be-

viset i rette Tid, men ogsaa hvor det vilde

have været muligt, medens det dog efter

en b i l l i g Bedømmelse af Forholdene maa

undskyldes, at det ikke produceredes. Paa denne

Maade vi ! man navnlig kunne beskytte Parten

mod Overraskelser, mod saadanne Tilfælde, i

hvilke noget Nyt dukker op under Bevisførelsen,

hvorpaa det ikke med Billighed kan forlanges,

at han skulde være forberedt o. desl. Naar

Lovforslaget hjemler en saadan videre Adgang

ti l ny Forhandling og navnlig ny Bevis-

førelse, kan t i l Begrundelse af sammes prak-

tiske Nødvendighed eller Hensigtsmæssighed for-

nemlig henvises t i l den engelsk-amerikanske

Ret. Af de nugjældende Proccslovgivninger

er denne den, der har meest Lighed med Lov-

forstaget, navnlig deri, at Bevisførelsen skal

og maa søges koncentreret paa et bestemt

Retsmøde, og at en vis Præklusion af senere

fremkommende Beviser deraf bliver en nød-

vendig Følge. De kontinentale erropæiske

Proceslove hvile ej paa en saa bestemt Gjen-

nemforelse af Umiddelbarhedsprincipet og deraf

følgende Eventualmarime i Henseende til Ho-

vedforhandlingen At disse kunne undvære

den heromhandlede videre Adgang ti l Forfrisk«

ning, er derfor intet Bevis imod Nødvendig-

heden eller Hensigtsmæssigheden af den. I

den engclsk-amerikanske Ret indrømmes U6^

trial, hvad der nærmest svarer t i l Forfriskning

efter Lovforslagets § 32 7, ikke blot ifølge Grunde

som hænge sammen med Brugen af Nævninger

(vsrcliet 3Ag,iu8t evi6snos, exes38ive Hunmus,

wizHirectiou), og som altsaa ikke finde An-

vendelse paa nærværende Lovforslag, men og-

saa af saadanne Grunde som nye opdagne

Beviser, Overraskelse, utilbørlig eller vildledende

Optræden af Modparten o. desl.

eovered Lviclenos, improiM svinenes,

og det er overhovedet en anerkjendt Grundsæt-

ning, at Retten har en aldeles diskretionær

Myndighed ti l efter Omstændighederne at ind-

rømme nsiv tr i^I, og at denne Myndighed

udøves paa en liberal Maade (Retten t i l at

tilstaa lls^v tr ial er „ in td6 HisLretion ok tns

eourt a M tus »liLei'stion is sxeroissH l idsrM^",

jfr. 1?ô vll3U6ii<1 ooHy ok eivil rMoe6in's ok

^s^? ?oi-Il, S . 479). Hvad angaar Elut-

ningsbestemmelfen i § 327, hviler denne paa

et lignende Hensyn fom det, der ovenfor (S . 143)

.er fremhævet t i l Støtte for den tilsvarende

^ Bestemmelse i § 305 Lilr. d.

Reglen i § 328 hviler paa den Betragt-

ning, at Forfriskning af Sagen er et Rets-

middel, der kun træder til, hvor Parten ikke

uden det kan hjælpes. Ny Foretagelse af

Sagen er ligesom overhovedet Restitution at

betragte som et extraordinært Retsmiddel i

den Forstand, at det kun skal spille en subsidiær

Rolle og derfor kun benyttes, hvor behørig Hjælp

ej kan opnaaes ved de ordentlige Retsmidler.

Kan Paaanke føre til Maalet, hvad den navn«

lig vil kunne, naar en Hjemvisning begrun-

dende Fejl er begaaet under Sagens Behand-

ling, maa denne Vej benyttes. Fremdeles

bør Forfriskning af Sagen kun tilstaaes, hvor

det skjønnes, at den paaberaabte Omstændighed

kan have udøvet en for Parten skadelig Ind-

flydelse paa Sagens Udfald. Retten kan alt-

saa nægte ny Foretagelse af Sagen i de vist-

nok ikke ganske sjældne Tilfælde, hvor det er

k la r t , at Sagen ikke vilde have faaet et

andet Udfald, felv om det, der er forsømt eller

forbigaaet, var bleven foretaget eller fremsat.

I ncer Sammenhæng hermed staarden i § 329

1ste Punktum indeholdteForskrift, nemlig at

Restitutionsspørgsmaalet ikke kan rejses, førend

efterat Landsrettens endelige Dom er afsagt. Det

er et andetsteds omdebatteret Spørgsmaal, om

Restitution skal knnne indrømmes mod Proces-

fejl førend endelig Dom, altsaa under Proce-

duren, naar Betingelserne i saa Henseende

allerede da kunne sees at være tilstede, eller

først imod retskraftige Domme, altsaa efier

disses Afsigelse og Sagens Slutning. Væg-
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tige Grunde lade sig anføre for begge Losnin«
ger. Proceskommissionen er imidlertid efter
neje og gjentagen Overvejelse af dette Spørgs-
maal kommen t i l det Resultat, at den hel-
digste Regel vi l være kun at indromme Re-
stitution imod afsagte Domme, og at det vilde
være mindre hensigtsmæssigt, om Parten kunde
andrage paa ny Foretagelse strax under Be-
visforelsen, og forend Dommen er afsagt.
Ikke blot vi l Parternes Iver efter at samle
og producere deres Beviser i rette Tid under
den engang berammede Houedforhandling der-
ved anspores t i l det Iderfte — hvad der for
Systemets heldige Udforelse i Livet er af stor
Betydning — men Forelsen af Beviser, der
i Virkeligheden ere overflodige, vil ved denne
Regels Indforelse saameget som muligt indskræn-
kes. Ofte vilde nemlig en Part for Sikkerheds
Skyld forlange Adgang t i l at fremkomme med
Beviser forend Dommens Afsigelse, naar dette
stod ham aabent, skjondt Sagens endelige
Udfald kommer t i l at vise, at disse Beviser
efter Rettens Opfattelse ikke ere fornødne.
Det Naturlige er derfor, at Parterne først
se Dommen, thi det kan jævnlig hænde, at
den gjør ny Foretagelse af Sagen ufornøden.
Herfor taler ogsaa det, at Dommen
jo dog følger meget hurtigt efter Hovedfor-
handlingen, og en fuldstændig Gjentagelse af
Bevisforelsen maatte, selv om Spørgsmaalet
kunde rejses og afgjøres under Hovedforhand-
linzen, alligevel sinde Sted (jfr. § 187 2det
Stykke). Der vil derfor i Reglen Intet spa-
res ved at lade Spørgsmaalet komme t i l Af-
gjørelse allerede under Hovedforhandlingen.

Hvad iøvrigt angaar Fristerne, indeholder
§ 329 de fornødne Regler. I Slutningen af
Paragrafen er 1 Aar sat som en almindelig,
absolut prækluderende Frist, Vel kan oet her-
ved hænde, at en Part udelukkes, skjont han
virkelig har opdaget nye Beviser, der ikke for
kunde haves (jfr. som Exempel § 327, 2°, 3°
og 4°). Men dette vil kunne indtræffe, selv
om Fristen rykkes længere ud, f. Ex. t i l 5
eller 10 Aar, Og den Endelighed, der maa
være med Hensyn t i l alle Retsmidler, kræver
dog en Grænse. Med Hensyn t i l Paragrafens
Slutningsbestemmelse er den fornødne Begrun-

delse givet i de ovenfor (S. 137) fremsatte
Bemærkninger t i l § 296.

Afgjørelsen af det Spørgsmaal, om ny
Foretagelse af Sagen skal tilstedes, er efter
Udkastet henlagt t i l den Ret, som har afsagt
Dommen i den paagjældende Sag, jfr. § 327
i Begyndelsen. Er der ikke gaaet Hojefterets-
dom i Sagen, træffes Afgjørelsen altsaa af
vedkommende Landsret, hvad enten denne har
paakjendt Tagen i første Instants eller som
Folge af Paaanke i anden Instants. Gr der
derimod gaaet Dom i Hsjesteret, bliver
Spørgsmaalet at forelægge denne Domstol
(§ 340) , hvad vistnok under den angivne
Forudsætning maa anfees for naturligere end
at henlægge Afgjørelsen t i l Landsretten. For-
skjelligt fra det heromhandlede Spørgsmaal
er derimod det Spørgsmaal, som opstaar,
naar Forfriskning af Sagen indrommes, nem-
lig, for hvilken Ret da den nye Procedure
og eventuelt den nye Bevisforelse skal finde
Sted. Denne Forhandling er i Overensstem-
melse med Udkastets Grundsætninger altid hen-
lagt t i l Landsretten uden Hensyn t i l , om der
alene af denne eller tillige af Hojesteret er
afsagt Dom i Sagen, se § 340 i S lu tn .
Det vilde nemlig efter Lovforslagets hele
System (jfr. Afstandsbestemmelserne for V id -
ner o. desl.) være mindre hensigtsmæssigt at

^ henvise en Bevisforelse ved Vidner, Syn» og
! Skjon eller Parters egen Afhorelse t i l
^ Hojesteret.

De nærmere processuelle Regler om den
Fremgangsmaade, som bliver at følge ved Af-
gjsrelsen af det Spørgsmaal, om Forfriskning
skal indrommes, gives i §§ 3 3 0 — 3 3 7 , jfr.
zz 3 4 0 — 3 4 1 . I § ZZy onchandles Maa-
den, hvorpaa Spørgsmaalet bringes frem.
Den paagjældende Part maa t i l Retten ind-
give et skriftligt Andragende, der skal indeholde

^ en kort Fremstilling af de Omstændigheder,
hvorpaa han beraaber sig. Han maa alt-

! saa nævne, dels hvilke Omstændigheder der
^i Henhold t i l § 327 skulde berettige t i l
Forfriskning af Sagen, dels hvad han,
naar Forfriskning indrommes, vi l fremsætte
eller foretage, Alt dog kun saavidt som nod-

! vendigt er, for at Retten og Modparten kan
^ være forelobig forberedt t i l SpørgsmaaletZ

20
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Forhandling. Anser Retten sig, ifølge hvad

der indeholdes i Andragendet og Dommen,

tilstrækkelig overbevist om, at nu Foretagelse

af Sagen bor nægtes, kan den ved Kjendelse

strax afvise Andragendet, uden at nogen Ind«

kaldelsen af Modparten ti l Forhandling finder

Sted, og uden at denne altsaa besværes med

noget Mode eller Udgifter i Anledning

deraf ( § 3 3 1 ) . I modsat Fald har For-

manden at forsyne en Gjenpart af An-

dragendet med en Paategning, hvorved en

Tid t i l Sagens mundtlige Forhandling be-

rammes. Denne Gjenpart i Forbindelse med

Domsudskriften har den andragende Part at

meddele Modparten med et af Retten fastsat

Varsel, der dog ikke bor være under 14 Dage.

Derefter foregaar den mundtlige Forhandling

(§ 333), under hvilken de nærmere Forkla-

ringer og Udviklinger maa gives, som ere

fornødne, for at Retten kan afgjøre, om For-

friskning af Sagen i Henhold ti l tz§ 327

og 328 bor indrommes eller nægtes, ligesom

Retten naturligvis kan stille Spørgsmaal ti l

Parterne efter den almindelige Regel i § 95.

Med Hensyn t i l en mulig Bevisførelse for

faktiske Omstændigheder er en lignende Afvigelse

fra Umiddelbarhedssystemet gjort, som ovenfor

i § 304. Den Betragtning kommer navnlig

her frem, at saafremt Retten — hvad der er

Lovforslagets Tanke — i at tilstaa Forfriskning

af Sagen vil følge liberale Grundsætninger, be«

hover Bevisforelsen ikke at have en saa exaktKa-

rakter som i Anledning af selve Hovedsagen. Det

fordres efter Udkastet, at Parterne i Reglen

skulle medbringe de fornødne Beviser i det

første Retsmøde, saaledes at der allerede i

dette kan træffes Afgjørelse om Spørgsmaalet

angaaende Sagens Forfriskning <§ 334).

Bevis i den omhandlede Henseende maa altsaa

i Almindelighed fores ved Dokumenter. I

Nodstilfælde kan det dog, naar iøvrigt For-

modning er tilvejebragt for Rigtigheden af

det Anforte, tilstedes, at yderligere Bevis

derfor fores ved Vidner, i hvilket Fald da

Vidneforselen forcgaar for Underretten paa

det Sted, hvor Vidnerne bo eller opholde sig,

i Overensstemmelse med Reglerne i § 224.

Taavel af denne Grund som hvor ellers sær̂

egne Omstændigheder tale derfor, kan Retten

undtagelsesvis udsætte Sagen t i l et paafølgende

Retsmøde, i hvilket Afgjørelsen da maa finde

Sted.

Den afsagte Kjendelse (§ 335) kan —

selvfølgelig dog kun, forsaavidt den ikke er af-

sagt af Hojesteret — paaankes, thi ifølge §

334 er det hele Bevismateriale bragt i skriftlig

Form og kan altsaa forelægges Hojesteret, At

Kjendelsen bor kunne paaankes, naar den

nægter Forfriskning af Sagen, er indlysende,

da et saadant Dekret er af hojeste Vigtighed

for Parten og i Reglen er ensbetydende med

Sagens definitive Tab for ham. Men og-

saa hvor Forfriskning tilstaaes, maa der ind-

rommes Modparten Adgang ti l Paaanke. Thi

han havde ved Dommen vundet en Ret ti l

at se Sagen endelig afgjort paa den Maade.

scm sket er, i alt Fald naar afsees fra M u -

ligheden af Paaanke, og Indrommelsen af

Forfriskning aabner altsaa for ham Udsigter

t i l at gaa glip af det vundne Resultat,

som ellers ikke vilde vcere tilstede. Forresten

er Sagens Forfriskning naturligvis ikke af

saa indgribende Betydning for den med samme

misfornojede Part, som Forfrisknings Nægtelse

er for den derom søgende Part, eftersom det

jo ikke er sagt, at Sagen vil vindes af Mod-

parten, fordi Forfriskning tilstaaes. De øvrige

Bestemmelser i § 336 trænge neppe t i l nojcre

Forklaring. Hvad angaar Paaankens Ivarkscrt-

telfe, henvifer Z 33? t i l Udkastets almindelige

Regler, dog at Ankeskrift i de heromhandlede

Tilfælde skal meddeles Modparten inden Paa-

ankefristens Udlob, og at Varselsfristm er

indskrænket t i l 4 Uger.

Det bor naturligvis ikke staa i den Parts

Magt, som har opnaaet Forfriskning, at lade

Sagen ligge i det Uendelige. Men han bor

være pligtig inden en passende kort Frist at

foretage de fornødne Skridt for at faae den

paany foretaget. Hcrpaa ere Reglerne i § 338

rettede. For Simpelheds og Hurtigheds Skyld

er det paalagt Retsformanden at beramme

Modet og besorge Modparten indkaldt. I

Modct maa derpaa Parten stille de fornødne

Andragender, t. Ex. i Henseende t i l Indkaldelse

af de Vidner, han vil bruge, eller ny Udmel-

delse af Syns- og Skjonsmænd og Retten

træffer derefter de fornødne Bestemmelser med
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Hensyn t i l Udsættelser og Frister. I S lut . ^
ningen af Paragrafen er nævnt det Tvangs-

middel, hvorved Parten fkal bringes l i l uden

Ophold at fremme Sagens nye Foretagelse, ^

nemlig at Forsømmelse i saa Henseende ansees

som Frafaldelse af den erhvervede Ret t i l ny

Foretagelse af Sagen,

Det første Punktum i K 339 behøver ingen

nærmere Motivering. Med Hensyn t i l det!

andet Punktum bemærkes, at en Regel maa

haves for, hvorledes man skal forholde sig,

hvis det Tilfælde indtræffer, at Bevisførelsen,,

efterår Forfriskning af Sagen er tilstaaet, ikke!

kan gjentages, f. Ex. paa Gmnd af Vidners!

Dod, Bortrejse, Tings Forandring eller Un-!

dergang o, lign. Under saadanne Omstændig-!

heder, som vel kun sjældent ville forekomme, ^

da her i Reglen er Tale om korte Tids-

lob, er der ingen anden Udvej, end at de

i Landsretsdommen indeholdte Oplysninger og

Fremstillinger maa staa urokkede, saavidt som

Umuligheden i at fore nyt Bevis strækker sig.

Den nærmere Anvendelse af denne Regel maa

overlades Domstolenes Skjsnsomhed.

Efter den gjældende Ret gives der i civile

Eagcr intetsomhelst Retsmiddel, naar Dom er

gaaet i Hojcsieret*). Denne Regel lader sig

imidlertid vanskelig forene med den materielle

Retfærdighed, især naar, saaledes som Udkastets

hele System meoforer, Hojesterets Dom jævnlig

vil falde meget hurtigt, f. Er. et Par Maa-

neder efter Landsretsdommen, I de fleste

fremmede Love er det ogsaa Regel, at Resti-

tution kan gives selv mod den overste Rets

Domme, jfr. Hannov. Proceslov §§ 444 og

446 , Civilprocesloven for det tyske Rige

§ 541 . Der har ogsaa i Kommissionen

været Enighed om, at der i de i § 32? un-

der Nr. 2—5 angivne Tilfælde bor være Ad-

gang t i l at opnaa Forfriskning af Sagen,

uanset at den er paakjendt af Hojesteret.

Flere Medlemmer af Kommissionen have frem-

deles antaget, at Restitution imod Hojeste-

rctsdomme heller ikke bor være udelukket i

En anden Zag er, at den, der ved Modpartens
Svig har ladt Processen, maafke lan saM«e ham
i fsifte Instanls t i l skadeserstatning, jfc, Nelle-
nlanns ordincere civile Procesmaade S. 828.

det i § 327 under Nr. 1 nævnte Tilfælde.

Forsaavidt den sidstnævnte Bestemmelse gaar

ud paa at beskytte Parten imod Folgerne af

de Overraskelser, der paa Grund af Udkastets

Bevissystem kunne forekomme under Bevis-

forelsen, er der vel ikke nogen Trang t i l at

give den Anvendelse paa Sager, hvori der er

gaaet Hojefteretsoom Thi da den Omstændig-

hed, hvorpaa Forfriskningen under den angivne

Forudsætning grundes, kommer t i l Partens

Kundskab under den Forhandling ved Lands-

retten, hvorunder Overraskelsen fandt Sted,

vil han i den Tid, der efter Processens Gang

maa hengaa inden Højesteretsdommens Afsi-

gelse, have havt en saadan Adgang t i l at be-

gjære Forfriskning af Sagen, som i § 329

forudsættes at være tilstrækkelig. Derimod sy-

nes det billigt og naturligt, at den Part, som

opdager et Bevismiddel, der tidlige« uden

Skyld hos ham har været ubckjendt eller

endog forsk er bleret t i l efter Paakjendelsen,

har Adgang ti l at fane Sagen gjenoptaget,

selv om den .allerede maatte være bleven

indbragt for og paakjendt i Hojesteret. Uden

at miskjende Vægten af disse Betragtninger

har dog Flertallet af Kommissionens Medlem-

mer fundet Betænkelighed ved at gaa saa

langt bort fra den i vor nugjældende Ret

hævdede Grundsætning, at der efter Sagens

Paakjendelse i Hojesteret ikke kan tilstedes vi-

dere Proces; navnlig har man ment, at et

saa vidtgaaende Brud med en tilvant Grund-

sætning let kunde yderligere foroge vore prak«

tiske Juristers Uvillie imod dette nye Rets-

middel, Forfriskning af Sagen, og paa den

anden Tide har man troftet sig med den

Betragtning, at der ikke hidtil er islt nogen

Ulempe ved den Regel, at Adgang t i l Pro-

duktion af ny opdagede Beviser er ubetinget

udelukket, naar Hojesteretsdom er faldet, hvil-

ket synes at vise, at virkelig berettigede T i l -

fælde af denne Beskaffenhed i al Fald ere

yderst sjældne.

De i § 341 om Udeblivelse givne Reg-

ler stemme med Udkastets almindelige Grund«

sætninger og trænge derfor neppe ti l videre

Forklaring.
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Fjerde Afsnit.

O m Vehand l ingen a f o g Retsmidlerne

i de Tage r , der i første I n s t a n t s

paakjendes a f Underret ten.

Det er allerede ovenfor ved I ste Afsnits

Iste Kapitel bemærket, at der for mindre Sa-

gers Vedkommende bor gives en simplere og

billigere Procesmaade, og navnlig at Sagen

bor kunne afgjøres af Stedets Underdommer.

Fra et rent abstrakt Synspunkt kan der vel gjøres

mange Indvendinger imod et saadant System,

idet man kan bemærke, at det overhovedet er

stedende at eftergive Noget i det, som maa

ansees for nsdvendigt og betryggende med Hen-

syn t i l Sagens rigtige Oplysning og Paa-

dommelse, fordi dens Gjenstand er ringe, saa-

meget mere som Partens Sti l l ing cg Formues-

vilkaar kan medføre, at en ringe Sum for

ham har ligesaa stor eller endog stsire Be-

tydning end en betydelig Eum for den mere

Velhavende, Ligeledes kan det med Foje siges,

at det slet ikke er givet, at Sagen er simpel

og let, fordi dens Gjenstand er ringe, men

den kan desuagtet gjerne vcrre ligesaa indvik-

let i Henseende t i l Faktum og frembyde lige-

saa tvivlsomme Retsfporgsmaal, som en stor

Sag. Imidlertid maa det — trods alle ab-

strakte Betænkeligheder — erkjendes, at af-

gjørende Grunde tale for at lade Sagens

Ringhed faae en vis Indflydelse paa Proces-

formen, og der gives derfor neppe noget

Land, hvor man ikke har organiseret en

særegen simplere Procesform for Smaasager.

For det Forste maa det for Etatens eget

Vedkommende fremhæves, at denne ikke for-

maar at naa t i l den yderste Grad af Fuld-

kommenhed i dens Bestræbelser for de enkelte

Statsformaal. Relativiteten maa gisre sig

gjældende overalt, hvor der virkes med be-

grænsede Midler. Staten kan ikke overkomme

at tilvejebringe det Bedste i Alt. Denne

Endelighedens Lov maa ogsaa Retsplejen finde

sig i at være underkastet. Der kan ikke paa

ethvert Sted i Landet tilvejebringes det hele

store Apparat, som Landsretsbehandlingen for-

udsætter. Men dernæst maa Hensynet t i l

Parterne gjøre sig gjældende. I civile Rets-

sager kan det ikke være Andet, end at Parterne

— afset fra egentlige Trangstilfælde — selv

maa bekoste Procesforelsen, idetmindste for-

saavidt Sagførerhjælp, Vidneudgifter og desl.

angaaer. Heraf følger da atter, at Om-

kostningerne let ville komme t i l at overstige

Sagens Værdi, naar den almindelige paa

storre og vigtigere Sager beregnede Proces-

maade ubetinget og altid skulde benyttes. Den

praktiske Folge heraf vilde da blive, at den

mindre velhavende Del af Befolkningen blev

udelukket fra Retshjælpen, idet det ikke kunde

betal? sig at forfølge selv den klareste og ret-

færdigste Sag, fom man havde al Udsigt ti l at

vinde. Parterne selv staa sig derfor bedst ved,

at der organiseres en særligt paa Smaa-

sager beregnet Procedure, selv om man der-

ved maa opgive Noget af den fuldstænrigere

og grundigere Behandling, som skjænkes de be-

tydelige« Sager. De væsentligste Lettelser

for Parterne, som kunne og skulle opn^acs

ved en saadan særegen fimplere Procesform,

ere navnlig, dels at de sættes istand ti l , idet-

mindste sædvanligvis, at undvære Sagfører-

hjælp, dels at Retshjælpen ydes dem i Nær-

heden af deres Hjem, uden at de eller i Reg-

len deres Vidner behøve at gjøre lange Rejser,

dels endelig at Sagen netop paa Grund af

Parternes Nærhed og Procesformernes Sim->

pelhed som oftest kan tilendebringes hurtigere

end ved Landsretten. Herved tabes vel i stere

Henseender Garantier, som Landsretsbehand-

lingen frembyder. At Proceduren i Reglen

ikke ledes og fores af ovede Sagførere, be-

virker, at den kan blive mindre grundig og

instruktiv for Tommerne; at Paadommelsen af

Sagen betroes t i l en Enkcltdommer, formindsker

Garantien for Dommens Rigtighed; at længere

borte boende Vidner ikke afhores umiddelbart

for Dommeren, fvækker Bevisets Paalidelighed.

Men dette kan ikke være anderledes. Man

er nodsaget t i l at foretrække en mindre fuld-

kommen Retshjælp for en mere fuldkommen,

som ikke fornuftigvis kan benyttes.

De Særegenheder, som i Henhold t i l

det Foranforte maa indtræde ved Underrets-

behandlingen, ere felgende:

1) Parternes Forpligtelse t i l forud for

Retsmodcrne at tilvejebringe det fuldstændige
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normale skriftlige Grundlag for Proceduren

falder bort (§ 342). Det kan nemlig med

temmelig Sikkerhed siges, at Parterne ikke let ville

kunne rigtig og behørig skriftlig forberede Sagen

paa den for Landsretsbehandlingen gjaldende

Maade, uden at de hertil maatte antage en

Sagfører eller dog benytte og altsaa i Reg-

len betale anden sagkyndig Hjælp. Dernæst

kan der vel ogsaa gaaes ud fra, at Under-

retssagerne om ikke altid, saa dog oftest, ville

vcere saa simple, at stig skriftlig Forberedelse

ikke behøves.

2) Det eneste Skrift, fom fordres med-

delt forud for det ti l den mundtlige Forhånd- ^

ling bestemte Retsmøde, er Sagiogerens Klage-

skrift. Indstævnte erklærer sig mundtlig i ^

Retsmødet over det. For i meget smaa Sa-

ger yderligere at lette Sagsøgeren Forpligtelsen

til at afgive og tilstille skriftlig Klage, har

§ 343 paalagt Dommcren at være ham be-

hjælpelig med at sætte Klagen i Pennen (om-

trent fom efter den gjældende Ret i Politi-

sager), naar Sagens Værdi er under 40 Kr.

Dokumenter, som skulle benyttes, paaberaabes i

Klagen, men det paalcegges ikke Sagsøgeren

1'om Pligt at meddele Modparten Gjenpart,

idet det forudsættes, at denne i Retsmødet

sædvanligvis vil faae tilstrækkelig Tid og

Lejlighed t i l at efterse dem, jfr. § 349. En

anden Sag er, at Sagsøgeren, for at und-

gaa en mulig Udsættelscsgrund, kan finde sig

foranlediget t i l at gjøre det, navnlig ved

Dokumenter af storre Omfang eller mere ind-

viklet Indhold, jfr. 5 349 , sidste Stvkke.

Klageskriftet skal fremdeles indeholde en

udtrykkelig Opfordring t i l Sagssgte om i

det første Retsmøde at fremkomme med de

Dokumenter, han vil benytte t i l sit Forsvar.

Varselsfristerne ere, som en Folge af, at det

ikke paahvilcr Sagsøgte at afgive noget T i l -

svarsskrift, satte kortere end med Hensyn

til Landsretterne, og det er derhos anset for

rigtigt at give Dommeren en fakultativ Myn-

dighed t i l efter Omstændighederne at afkorte

dem yderligere.

3) Efterat Klageskriftet er forkyndt og

Gjenpart meddelt Indstævnte, kommer Sagen

ti l mundtlig Forhandling paa den hertil be-

stemte Tid, jfr. §§ 344 og 346. Forst i

selve Retsmødet har Indstævnte at erklære sig

over Klagen, og hans Paastand protokolleres

da tilligemed Sagsøgerens, medmindre ved-

kommende Paastande i særskilt skriftlig Frem-

stilling fremlægges t i l Protokollen, en Frem-

gangsmaade, Dommeren kan anordne, hvor det

efter Omstændigbederne maa anfees fornødent,

^ f. Ex. hvor Paastandene omfatte mange

^ Poster. Ligefom der kan tilstaaes Udsættelse

hertil, saaledes kan det efter Udkastets Ord-

^ ning ogsaa blive nødvendigt at udsætte Sagen,

fordi Sagsøgeren ikke strax paa Stedet kan

og bor erklære sig i Anledning af Indstævntes

Forsvar. Herved kunne ganske vist unyttige

Moder foranlediges, men dette kan ikke und-

gaacs, naar man mener at burde fritage I n d -

stævnte for at give skriftligt Tilsvar en passende

Tid forend Retsmødet og Sagsøgeren altsaa

ikke i Forvejen veed, hvori Sagsøgtes

Forsvar beftaar. I de fleste Tilfælde

vil det formentlig, navnlig naar Par-

terne tænkes at mode selv, være muligt for

Sagsøgeren at svare straz paa Stedet, Den

Ordverling, som i Retsmødet finder S:ed

imellem Parterne, foregaar under Dommerens

Vejledning. Han skal altsaa ikke blot ved sine

Spørgsmaal søge at skaffe sig selv Klarhed

med Hensyn t i l de afgivne Erklæringers Me-

ning og Indhold, men han skal — omtrent

som i den nugjældende Politiretsprocedme —

i det Hele betyde Parterne, hvilke Handlinger

eller Beviser de skulle foretage eller fremskaffe

— en Vejledning, hvortil Landsretten paa

ingen Maade er forpligtet.

Med Hensyn t i l Protokolleringens Om-

fang og Indhold maa bemærkes, at den nød-

vendige Folge af, at Parterne ikke skulle t i l -

vejebringe noget skriftlig Grundlag, maa blive,

at Protokolleringen maa erstatte det Fornødne

i saa Henseende. Det bestemmes fom en Følge

heraf for det Forste, at Paastanden maa ord-

ret protokol!eres (jfr. § 348), og dernæst skulle,

hvis Sagens Værdi overstiger 40 Kr. (§ 354),

endvidere Parternes Erklæringer over Sagen

efter deres væsentlige Indhold protokolleres.

Endvidere bestemmes det, at Vidnernes For-

klaringer m. v. efter deres væsentlige Indhold

skulle protokolleres, fordi herved m u l i g v i s

kan opnaaes, at fornyet Vidneførsel for Lands-
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retten i Tilfælde af Paaanke kan spares (§ 359).

Den herombandlede Protokollering maa ikke

forvexles med de i § 84 2det Slvkke om-

handlede langt mindre betydningsfulde Op-

tegnelser, Fra disse er den forfkjellig i det

meget vigtige Punkt, at her det Tilforte af

Parterne og andre Vedkommende skal tiltrædes;

derved faar heromhandlede Protokollering omtrent

Karakter og Betydning som den, vi kjende i

vor nugældende Ret. f. Ex. ved Forhors Op-

tagelse og desl.

4) ifølge § 345, jfr. § 155, henlægges

Forligsmæglingen i disse Sager — dog med

Undtagelse af Tyendesager paa Landet, for

hvilke Udkastet opretholder den i Lov 10de Mai

1854 § 65 ff. anordnede Forligsmægling for den

særlige Mægler i Tyendesager — t i l Dommeren,

i Lighed med hvad der nu gjælder om Politi-

sager. Forligsmæglingen taber neppe herved

i Kraft eller Betydning, og den hcle Frem-

gangsmaade vinder overmaade meget i Hurtig-

hed og Simpelhed,

5) Angaaende Sagens videre Forhandling

gives derefter en Række Regler i §§ 3 4 7—3 51 .

For at fremme Sagen er det i § 34?

bestemt, at Parterne ikke kunne fordre en af-

sondret Procedure af Formaliteten; thi i me-

get simple Sager, hvor Nealitetsspørgsmaalet

ei lille og let, vil det befordre Hurtigbeden, at

hele Sagen procederes og paakjendes under Eet;

navnlig vil man herved holde sig den Mulighed

aaben, at Sagen kan afgjsres i eet Retsmøde,

bvilket naturligvis er i hej Grad at onske.

Hvad angaar Modfordringers Fremforelse, bli»

ver der ifølge § 348 sidste Stykke at for-

holde efter de almindelige Regler (§ 101).

Da Modfordringer herefter i processuel Hen-

seende skulle behandles som en De! af Forsva-

ret, vil den for Underretssager gjældende

Grundsætning, at Indstævnte ikke behøver at

forberede sin Procedure ved Ekrift, ogsaa finde

Anvendelse paa Modkravet, Dette behouer

altsaa ikke forud at meddeles Sagsøgeren. At

derimod denne i Reglen i Modkravs Frem-

sættelse vil have en god Grund ti l at for-

lange Udsættelse er en anden Sag.

ifølge Udkastets almindelige Principer <jfr,

§ 167) er den i Klageskriftet optagne Paa-

stand ikke endeligt bindende for Parten,

men først ved Protokolleringen i Retsmødet

afskjæres Adgangen til videre Forandringer

uden Rettens Tilladelse. En Folge af denne

Rcgel er Bestemmelsen i § 348 2det Stykke.

Det er ikke Meningen, at der ubetinget skal

paalægges den Part, som ved at forandre sin

Paastand, giver Anledning t i l , at Sagen ud»

sættes, Omkostningers Udredelse. Hensynet ti l

! den ulovkyndige Part, der forer sin Sag selv,

nødvendiggjør overhovedet en storre Lempelig-

hed og Overbærenhed, end der er Grund t i l

at udvise i Landsretssager, hvor Sagførere maa

formodes i Reglen at komme t i l at optræde.

I § 349 handles om Dokumenters Pro-

duktion ved Underretterne. Udkastets Regler

! ere beregnede paa at spare Parterne den Moje

og eventualiter Bekostning, som er forbunden

med at skulle skaffe Gjenparter. I Alminde-

lighed vil det vistnok være tilstrækkeligt, at

Modparten i selve Retsmødet efterser Doku-

mentet, da han jo i de allerfleste Tilfælde

iforvejen noje nok kjender dets Indhold, mulige«

endog selv er i Besiddelse af Gjenpart. Kun

hvor Retten finder, at Dokumentets Gjennem-

^ syn kræver længere Tid, kommer § 349 sidste

Stykke t i l Anvendelse.

Selve den mundtlige Forhandling af Sa-

gen foregaar iøvrigt væsentlig efter de samme

Grundsætninger som Forhandlingen ved Lands-

retten, jfr. z 350. Naar ingen særskilt Bevis«

^ forelse skal finde Sted, bliver der altsaa i Reglen

^ strax efter den fsrste mundtlige Forhandling,

! der i Reglen foregaar i eet Træk, at af-

! sige Dom. Fremgaar det derimod af de sted«

fundne Forhandlinger, at der savnes Bevis for

Omstændigheder, som ville være af Betydning

> for Sagens Afgjørelse, bestemmer Retten ved

5 Kjendelse, hvilke disse Omstændigheder ere,

hvorefter Parterne enten i det samme eller i

et nyt Retsmøde kunne foreslaa deres Bevi-

^ ser, der fores under Slutningsforhandlingen.

Grundsætningerne for Behandlingen ere de

samme, wm indeholdes i § 179 ff., kun at

det her aldeles overlades t i l Retten at afgjøre,

om de forskjellige Retshandlinger skulle samles

paa em eller fordeles paa flere Retsdage, samt

hvor lange Mellemrummene skulle være hvad

der tildels hænger sammen med, at Parterne ikke

i Underretsproceduren saaledes som efter § 180
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ere Pligtige at give hinanden forudgaaende

Meddelelse om, hvilke Beviser de ville foreflaae.

I § 351 gives Regler om Vidnepligten

ved Underretterne. Dels paa Grund af Strids-

gjenftandens mindre Betydning, dels fordi

Parterne ikke kunne formodes cu ville bcere de

betydelige Omkostninger ved at hente Vidner

langvejs fra, er det Princip her sogt gjennem-

fort, at Vidner ved Underretten i Reglen ikke

skulle være pligtige at rejse længere, end at

de kunne komme frem og tilbage paa een

Dag, og da Vidnepligten saa ledes ikke bliver

strenge« end efter den nugjældende Ret, har

man ment at kunne forsvare, a! der ikke bliver

Spørgsmaal om nogen Pengegodtgjørelfe eller

om Erstatning for Rejfeudgifter ti l Vidnerne.

Kun hvor et udenfor Retskredsen boende

Vidne har mere end 3 Mile at rejse paa Jern-

bane, er der givet det Ret t i l at fordre Rejse-

udgiften godtgjort.

Angaaende Virkningen af Udeblivelse hen-

viser § 352 til Udkastets almindelige Grund-

sætninger dog med de Lempelser, som følge af, at

ingen Forpligtelse t i l at fremkomme med skriftlige

Sagsfremstillinger finder Sted ved Underretten,

hvorfor de i den almindelige Procesmaade ti l

Undladelse heraf knyttede Udeblivelsesvirkninger

ikke komme til Anvendelse i Undeiretssager.

7) I § 354 fastsættes en Paaankeværdi,

en saakaldet 8umiaa aMsiladiliz, for Paaanke

fra Underret t i l Landsret. Det er, navnlig i

Lighed med hvad der gjælder om den offent-

lige Politiret i Kjobenhavn, jfr. Lov 11te Febr,

1863 § 14, antaget, at 40 Kr. kunde være

en passende Grænse. Er Sagen under denne

Værdi, kan den i Almindelighed ikke appelleres.

Imidlertid findes det dog rigtigt, at der er en

Adgang t i ! undtagelsesvis at faae Sagen

undergivet Landsrettens Prsvelse, f. Ex. naar

der bag ten foreliggende Sags ringe Gjen-

stand ligger et Principspørgsmaal af formel

eller materiel Natur. Da de administrative

Bevillinger imidlertid ikke længere skjønnes at

burde tilstedes, har Udkastet valgt, at lade

Landsrettens Formand ved sit Skjon afgjsre,

om Paaanke uanset Sagens ringe Gjenstand

undtagelsesvis skal tillades.

Ordentligvis kunne Underrctssager over

40 Kr,, naar de ere blevne indbragte for og

afgjorte af Landsretten, ikke paaankes videre.

Men da ogsaa her den enkelte Sags Beskaf-

fenhed kan gjøre det onffeligt og billigt, at

HojesteretsAfgjsrelseaf Spoigsmaalet kan faaes,

er der organiseret en særegen Undersøgelse og

Afgjyrelse af dette Punkt i Analogi med de i

§ 304 fulgte Grundsætninger.

8) Paiankesystemet ordnes for Underret-

terne paa en anden Maade end ved Lands-

retterne, idet ikke blot Sagens juridiske Side

kan gjøres t i l Gjenstand for fornyet Provelfe

af en hojere Ret, men ogsaa Bevisspørgs-

maalets Afgjsrelse af Underretten kan paa-

ankes. Herom maa i Almindelighed henvises

ti l de indledende Bemærkninger ovenfor

S . 18. Af det Anforte fslger, at det

hele Retsmiddelsystem her faaei en anden

Skikkelse. Navnlig opstilles den Regel, at naar

nogen af Parterne vaastaar den afsagte Dom

forandret i Realiteten (ved Anke eller Kontra-

anke), være sig af den ene eller den anden

Gruud, indtræder en aldeles ny Forhandling

for Landsretten, der er uafhængig af Under-

reisbeha'..dlingen og kun bunden t i l de engang

ved Paastandene Ntukne Grænser, dog natur-

ligvis saaledes, at de lovbestemte ved Udeblivelse

i førstc Instanls paadragne Retstab ikke kunne

bortkastes ved almindelig Påanke, undtagen

hvor der i Henhold til Grundsætningerne

i K 32 7, 5° vilde være at indrsinme ny

Foretagelse af Sagen, hvis denne var ble-

ven behandlet ved Landsret, jfr. § 358.

Naar Paaanken alene vedrsrer Sagens Formalitet,

saaledes at der i det Hele ved Landsretten kun

skal afgjøres, om Annullation eller Hjemvisning

bor finde Sted, bliver der ikke Spørgsmaal

om nogen Gjentagelse af Forhandlingerne,

men tun om en Kritik af den stedfundne Be-

handling paa dct foreliggende aktmæssige

Grundlag. Men saasnart nogen af Parterne

vil søge Forandring i Realitetens Nfgjørelie,

ftedcs han t i l en aldeles ny Procedure og

Bevisforelfe 'or Landsretten (§ 358). For-

saavidl kan den stedfindende Procedure ikke

kaldes en egentlig Provelse af Underrets-

behandlingen, men det er i Virkeligheden en

ny Forhandling af Sagen i det Hele for den

hojere Ret. Underretsdommen falder bort,

idet den hele Foretagelse af Sagen ved Under-
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retten i Virkeligheden synker ned t i l et for-

gjæves Forsog paa Sagens Nfgjørelse med

mindre Befvær, I processuel Henseende er

Behandlingen ved Landsretten at ligne ved en

Behandling af Sagen i fsrste Instants, og

den foreaaar derfor ogsaa efter de almindelige

Regler for en saadan. Navnlig gjælder delte

om Bevisførelsen, jfr. § 359. Reglen maa

derfor være, at Vidner, Synsmænd og Parter

paany skulle mode t i l Afhsrelse; men paa

Ulemperne herved bodes der dog i flere Hen-

seender ved Lovforslaget. For det Forste maa

bemærkes, at dct er en Selvfølge, at de

Lempelser af Umiddelbarhedsvrincipet, der til-

stedes ved en Hovedforhandling for Landsret-

ten som første Instants, ogsaa bor finde An-

vendelse i Paaanketilfælde. Det bestemmes

derfor i § 359 2det Stykke, at hvor Vidners

Afhsrelse efter de almindelige Regler skulde

eller kunde finde Sted ved Underretten, kan

Landsretten bestemme, at de ved Underretten

allerede afgivne protokollerede Vidneudsagn

skulle benyttes, idet der gaaes ud fra, at en

fornyet Afhorelse ved Underretten i de fleste

Tilfælde vilde være hensigtslos. Men ogsaa hvor

de i § 203 indeholdte Betingelser for, atAfho-

relsen kan foregaa ved Underretten istedetfor for ^

Landsretten selv, ikke ere tilstede, har man troet, at ^

der burde aabncs Adgang ti l at undgaa den!

fornyede Nfhorelse af Vidner og Synsmænd. I

§ 3 5 9 1ste Stykke, giver Lovforslaget derfor^

endvidere Retten Bemyndigelse t i l ifølge Sagens

Beskaffenhed og øvrige Omstændigheder efter den

ene Parts Begjæring at tilstede Benyttelsen

af de ved Underretten protokollerede Vidne-

udsagn, en Bestemmelse, der navnlig er bereg- ^

net paa saadanne Smaasager, som ikke kunne,

bære Omkostningerne ved en fornyet Vidne-

forfel. At der ingen Grund er t i l at ude- ^

lukke den fornyede Afhorelse, naar ingen af!

Parterne begjærer saadant og de saaledes begge -

ville bære de af en saadan flydende Udgifter, ^

er formentlig klart.

Ved Siden af Paaanke maa der ogsaa!

for Underretternes Vedkommende være Adgang

ti l at anvende Besværing t i l hojere Ret, ^

ifølge § 360 kan dette Retsmiddel benyttes ^

imod Underrettens Handlinger i samme Ud- i

strækning som overfor Landsretten, ligesom og-

saa Fremgangsmaaden med de af Forholdets

Natur flydende Lempelser er den samme.

Forskriften i § 861 forstaaes let. Det

er klart, at naar hele Bevisspørgsmaalet kan

indbringes under Paaanken, og naar Forhand-

lingen i Landsretten er aldeles ny, behøves

Adgang t i l Forfriskning af Sagen ikke.

Femte Afsnit.

Fremgangsmaaden ved I n t e r v e n -

t i o n og ved Tilstaevning af Tredjemand

under den imellem P a r t e r n e begyndte

Retssag.

Medens de almindelige Betingelser for,

at Intervention og Tilstævning kunne finde

Sted, fremstilles andetsteds (se § 43 ff), gi-

ves i nærværende Afsnit de nærmere Regler

for, under hvilke Former og paa hvilket Trin

i Sagen de nævnte Skridt kunne foretages.

I §z 362—367 , jfr. § 372, omhand-

lcs Fremgangsmaaden ved Intervention i egent-

lig Forstand eller det, som i Systemerne plejer

at kaldes Hovedinteiveutien. Det ligger i den

i Lovforslaget optagne Procesmaades Natur,

at Adgangen til at intervenere ikke kan staa

aaben paa ethvert Trin af Sagen (§ 372).

Som Folge af den i Umiddelbarhedspiincipet

begrundede Nodveudighcd for at koncentrere

den hele Bevisførelse i et bestemt enkelt Retsmøde maatte Intervention i hvert Fald være

udelukket, naar Bevisforberedelsen er sluttet.

Hvis den tilstededes efter det Tidspunkt, vilde

derved bevirkes en Forstyrrelse i samtlige For-

udsætninger for Bevisforelsen, og det t i l denne

berammede Mode vilde efter al Sandsynlig-

hed blive unyttigt. Man har imidlertid ikke

troet at kunne blive staaende ved denne Be-

grænsning. Det maa vistnok erkjendes, at

naar den mundtlige Forhandling om Sagens

Realitet er begyndt, bor det ikke staa i Tredie-

mands Magt ved at træde op og erklære Inter-

vention at tvinge Parterne t i l at afbryde den

paabegyndte Forhandling og saaledes at gaa et

Skridt tilbage i den Procedure, de allerede
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have tilbagelagt. Thi Trediemands Ret t i l

at indtræde i Sagen bor ikke udstrækkes t i l

at skade Parterne ved at node dem t i l at

foretage Skridt i Proceduren om igjen, uag-

tet de eie fuldkommen lovlig iværksatte. I n -

tervenienten skal derfor ifølge § 3 7 2 melde

sig, inden de oprindelige Parter have begyndt

Forhandlingen om Sagens Realitet.

Interventionen forberedes paa den i §

363 omhandlede Maade. Som det vil sees,

gaar Lovforslaget ud fra, at en lettere og

simplere skriftlig Forberedelse end den ellers

foreskrevne kan vcere tilstrækkelig ved Inter-

vention, fordi Parterne maa forudsættes i alle

væsentlige Pnnkter at kjende Sagen og for-

saavidt være forberedte nok t i l at kunne af-

gjsre, hvorledes de ville stille fig overfor

Interventionen. Intervenienten har en kort

Tid forinden det af de t i l Hovedsagens

Behandling bestemte Moder, hvori han vil

optræde, at tilstille hver især af de oprindelige

Parter et Skrift, indeholdende Grundene

ti l hans Søgsmaal famt den Paastand,

han vil nedlægge, og ledsaget af Gjenparter

af de Dokumenter, som han agter at be-

nytte. Bliver der i Ret-modet, hvor Inter-

venienten i Forbindelse med Skriftets Oplæs-

ning giver de fornødne yderligere Forklaringer

om sit Søgsmaal, af nogen af de oprindelige

Parter rejst Paastand om dettes Afvisning,

fordi de almindelige Betingelser for Interven-

tion benægtes at være tilstede, afgjøres dette

Spørgsmaal ved en særskilt Kjendelse, som,

forsaavidt den gaar ud paa Afvisning, af I n -

tervenienten kan gjøres t i l Gjenftand for Be-

sværing, hvorhos Intervenienten kan begjære

Sagens videre Behandling udsat i den Anled-

ning (§ 364). Ndmltteres derimod Inter-

ventionen, maa Anke herover fremsættes un-

der Paaanken af Hovedsagen, naar denne er

bragt tilende.

ifølge Forholdets Natur maa de oprin-

delige Parter være berettigede t i l i Anledning

af InterventionssogBmaalet at fremkomme

saavel med nye Dokumenter som med Tillæg

t i l og Forandringer i de oprindelige Paastande

(§ 365). Disse Forandringer eller Tillæg

blive da at fremsætte t i l Retsbogen. Lige«

ledes maa Intervenienten, efterat der er givet

ham Lejlighed t i l at gjøre sig bekjendt med de

mellem de oprindelige Parter udvcrlede Skrif-

ter og Dokumenter, have Adgang t i l paa

samme Maade at forandre eller udvide sine

Søgsmaalsgrunde og Paastande. De i den

Anledning fornødne Udsættelser kunne gives af

Retten.

Bestemmelserne i §K 366 gaae kun ud

paa at gjsre de i §z 102 og 103 indeholdte

Grundsætninger anvendelige paa Interventions-

tilfælde, Noget, som i og for sig er saa na-

turligt, at det ikke behøver særligt at be-

grundes.

Reglen i § 367 behøver ingen videre

Forklaring,

I §§ 368 — 370, jfr. § 372, omhand-

les Fremgangsmaaden ved den saakaldte B i in-

tervention, hvorved en Trediemand blot indtræ-

der i Sagen for at understotte en Part, i

hvis Paastands Gjennemførelse han har retlig

Interesse. Efter Udkastets Tanke er Biinter-

venientens Procedure at betragte som et T i l -

læg t i l den Parts Procedure, han vil under-

stotte (§ 369 i Slutn.) Som Fslge heraf

maa Biintervenienten modtage Sagen i den

Still ing, hvori den ved hans Indtrædelse be-

finder sig, og være bunden ved den indtil da

forte Procedure. Fremdeles er han kun be-

rettiget t i l at gjsre Angrebs- og Forsvarsmid-

ler gjældende i Sagen, forsaavidt de ikke

komme i Modstrid med den Parts Procedure,

han vil biftaa (§ 368). Hvad endelig an-

gaar Tidspunktet for Bnntewentionen, kan

der ikke opstilles anden Grænse, end at det,

som Parten selv er afskaaret fra at bringe

frem, heller ikke kan gjsres gjceloende af B i -

intervenienten. Isvrigt har han Adgang t i l

at intervenere paa ethvert Tr in af Sagen,

endog under Paaanken ( § 3 7 2 i Slutn.).

Biintervenienten indtræder i Sagen derved,

at han t i l Retten afgiver en skriftlig motiveret

Begjæring om at ma,itte faae Adgang t i l at

ytre sig i Sagen, hvilken Begjæring medde-

les Parterne (§ 370), Paastaar nogen af

dem Biintervenienten afvist, bliver dette Spørgs-

m.ial at afgjsre paa samme Maade, som hvor

et Interventionssøgsmaal paastaaes afvist. Om

Manden, hvorpaa Biintervenienten skal have

21



162

Adgang ti l at ytre sig i Sagen, træffer Ret-

ten Bestemmelse O 369).

I § 371 cmhandles Fremgangsmaaden

ved Tilstæmiing af Trediemand under den mel-

lem Parterne begyndte Retssag. Finder Retten, at saadan Tilstævning i Henhold t i l § 45

bor tillades, maa Sagen udsættes, for at Sag-

søgeren med sædvanligt Varsel kan meddele

Tilstævnte sit Klageskrift og isvrigt den sæd-

vanlige Skriftverling foregaa mellem disse Par-

ter. Naar Skriftvexlingen er sluttet for alle

Parters Vedkommende, vil derefter den mundt-

lige Procedure knnne foregaa paa almindelig

Maade, ganske som om Retten paa Embeds-

vegne havde tilvejebragt en Forening af Sa-

gerne ifølge § 102 2det Punktum. Dog er

det naturligt, at de om Intervention i §§ 362,

366 og 36? givne Regler udtrykkelig erklæ-

res anvendelige ogsaa paa Tilstævning, Lige-

ledes gjælter med Hensyn t i l Spørgsmaalct

om, paa hvilket Trin af Sagen Tilstævning

kan finde Sted, den samme Regel som for

Interventionsssgsmaal, fe z 372.

Sjetts Afsnit.

Tcrregne Z let tergangsar ter .

I dette Afsnit omhandles de særegne

Rettergangsarier, som behøves t i l at supplere

det almindelige Processystem. Hertil hore for

det Fsrste Neglerne om Bevisers Forelse fsr

Hcvedforhandlingen (Kapitel I), Regler, der

maa betragtes som et Tillæg ti l det hele Be-

vissystem. Derefter fremstilles i Kapitel I I

Erekutivprocessen, hvis Særegenhed navnlig be°

staar i en t i l Gunst for Sagssgeren opstillet

Begrænsning af Indstævntes Realitctsforsvar.

Kapitel I I I angiver Fremgangsmaaden i de Sager,

med Hensyn t i l hvilke der undtagelsesvis anord-

nes skriftlig Behandling. I Kapitel IV gives

de særegne Regler om Behandlingen af Ægte-

skabssager samt Sager, hvorunder Arvinger

ssge sig en bortebleven Persons Formue t i l -

kjendt. Kapitel V omhandler den Fremgangs-

maade, som skal iagttages, naar Nogen skal

nmyndiggjsres eller en Enke skal sættes under

fast Lauværgemaal, Spørgsmaal, der efter det

nye System ikke som hidtil behandles som

Dvrighedssager, men blive at afgjsre ad Rets«

vejen. Endelig gives i Kapitel V I Reglerne om

Fremgangsmaaden ved Erhvervelse af Morti°

fikations- eller Ejendomsdom,

Kapitel I .

Om Bevisers Feielse forend Hovedfolhandlingen.

Det maa vistnok erkjendes, at der bsr være en

! Adgang ti l at faae Beviser, som maa antages

, ellers at ville mistes, optagne, medens Tid er. De

! tyske Prcccslove indeholde ogsaa Regler sigtende

hertil; i den franske (."ocle 6s proosclurtz findes

ingen udtrykkelige Bestemmelser derom, og i

sammes Kilde, Ordonantsen af 1667, var

endog cuHuew 6'sxainsu 2, tutur udtrykkelig

forbudt paa Grund af de Misbrug, som

dreves med samme. Men den Omstændighed,

at dette Forbud ikke er optaget i ll'oHs se

z»i'0L66ure, har man i den nyere franske

Praxis fortolket saaledes, at Forbudet er hævet,

i og at Bevisførelse a lutur ikke længere er

! udelukket. I Rhinlandenc har man der-

imod fulgt en modsat Opfattelse. Men Civil-

procesloven for det tyske Rige har optaget

de sædvanlige Regler cm denne Art af Bevis-

ferelse, jfr, §§ 447—455 , Motiverne t i l Lov-

udkastet S . 289 ff. Efter nærværende Ud-

! kast ville de Betænkeligheder, som i Frankrig

gjørdes gjældende imod anticiperet Bevis-

^ førelse, isvrigt aldeles ikke kom-ue frem; thi

Udkastets Bevissystem medfører ganske naturligt,

! at det paa slig ertraordinær Maade optagne

Bevis udenfor de Tilfælde, i hvilke Udkastets

almindelige Regler hjemle en Afvigelse fra

Umiddelbarhedsgrundsætningen, aldeles ikke maa

benyttes, naar det paa den T id , Hoved'

forhandlingen foregaar, er muligt at fore

^ Vidnerne eller optage Syn og Skjsn paa

Usædvanlig Maade, jfr. § 380 2 det

! Stykke. Der er saaledes ingen Fare for,

at Parterne skulde ssge at tilsnige sig slige

Beviser, uden at nogen virkelig Nodvendighed

! er tilstede; thi de ville dog ikke derved kunne

opnaa Noget, men tvertimod kun spilde de

Penge, som i saa Henseende ere anvendte.
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Adgang t i l anticiperet Bevisforelse maa
gives med Hensyn t i l Vidner og med Hensyn
t i l Syn og Skjon. Derimod er der ingen
Grund t i l at indrette en anticiperet Doku-
mentproduktion, og cm en anticipcret Parts
Ed kan der heller ikke voere Tale, da dette
Retsmiddel kun er subsidiært og i Reglen
først benyttes, naar Bevisforelsens Udfald
viser, at man maa gribe dertil.

Nærværende Kapitel omhandler al Bevis-
forelse, som ikke foregaar under Sagens sæd-
vanlige Gang eller med andre Ord under
Hovedforhandlingen, altsaa baade den Bevis-
forelse, son, finder Sted længere eller kortere
Tid, forend Sag er anlagt, og den, som
finder Sted efter Sags Anlæg, men førend
Hovedforhandlingen. Denne Adskillelse er af
Betydning med Hensyn t i l Spergsmaalet om,
af hvilken Ret Bevisførelsen skal tilstedes m. v.,
jfr. § 37 4. Betingelsen er naturligvis, at
der er Fare for, at en Opsættelse kunde for-
spilde Beviset, enten paa Grund af Vidnets
Sygdom eller Bortrejse, eller fordi Forret-
ningens Gjenstand er udsat for Forandring
eller af lignende Grunde (§ 373), og Retten
har, forinden Bevisførelsen tilstedes, at an-
stille en summarisk Undersøgelse herom. Tages
Andragendet om Bcvifet? Forelse t i l Folge,
har vedkommende Ret at foretage de fornødne
Skridt t i l at fremme Sagen, altsaa navnlig
udstede Indkaldelse t i l Vidnerne eller afgive
Udmeldelfesdekret af Syns- og SkjenZmænd.
Det er herved at bemærke, at det hele Inst i-
tuts Formaal nødvendigvis kræver, at Retten
kan afkorte Varslerne det mest mulige. Naar
der er Tid dertil, bor Modparten tilkaldes
ved Bevisoptagelsen; men selv om dette ikke
kan ske, f. Ex. fordi han boer langt borte
eller er fraværende, bor der dog gjøres, hvad
der er muligt, for at varetage hans Tarv,
og det er derfor i § 378 bestemt, at Retten
i saa Fald skal beordre en i Kredsen boende
Sagfører t i l at mode for ham. Det Salær,
der herfor tilkommer Sagføreren, bliver da at
udrede af den Part, som har begjært den sær-
egne Vidncforsel eller Syns- og Skjons-
forretning. Selve Bevishandlmgen fore-
gaar saameget som muligt, efter de alminde-
lige Regler; Parterne kunne altsaa frit ad-

spørge Vidner og Synsmænd, Vidnerne ere
under de almindelige Betingelser i § 202,
jfr. §§ 203 og 3 5 1 , pligtige at rejse, Syns-
og Skjsnsmænd ligeledes, jfr. § 225. Kun
fslger det af sig selv, at Bevisførelsens Re-
sultat maa fizcres i Skrift for i sin Tid at
kunne benyttes. Forsaavidt har Forholdet
Lighed med de Tilfælde, hvor Vidner ikke af-
hores under Hovedforhandlingen, men ved en
Underret, jfr. §z 203 og 224.

Endnu bemærkes, at det er fundet naturligt
ogsaa at give Forskrifterne i dette Kapitel An-
vendelse paa Forelsm af Beviser t i l Brug i
Retssager, som ere anlagte eller skulle anlægges
i Udlandet, kun med den af Bestemmelsen i §
144 2det Stykke fslgende Lempelse, at de i
Henhold t i l denne Bestemmelse beskikkede Sag-
forere træde i Parternes Sted, naar Bevis-
handlingen foretages efter Begjæring af uden«
landsk Myndighed.

. Kapitel I I .

Om Erekutiupioces.

Under dette Navn indbefattes — i
Mangel af en bedre og for os mere forstaae-
lig Betegnelse — de Procesarter, i hvilke
Sagsøgeren stilles paa den særlig begunstigede
Mande, at Sagvolderen i sit Forsvar i Rea-
liteten er indskrænket t i l visse bestemte I n d -
sigelser, saaledes at Alt, hvad han ellers
maatte have at indvende, kun kan komme
frem i Skikkelse af Regressøgsmaal, efterat
Dom er gaaet. Jo langsommere og mere
indviklet den ordinære Procesmaades Gang er,
desto stene praktisk Trang vil der være t i l
en afkortet Fremgangsmaade i klare Gjælds-
fager, og desto stsrre Udstrækning vil
der være Opfordring t i l at give Erekutiv-
processens Gjeniiand. I den almindelige
tyske Proces, hvis Regel i saa Henseende
er i det Væsentlige optaget i den han-
noverske Proceslov og den nye Cirilproces-
lou for det tyske Rige, er Exekutivproces, for-
uden naturligvis i Verelsager, anvendelig i alle
Søgsmaal, der swttes paa purt Haandskrift,
uden at nogen Vedtagelse i saa Henseende
forlanges. I den fransk-rhinske Proces haves
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derimod ikke nogen sceregen Procesform for

likvide Gjældssager, men Trangen hertil er

cgsaa mindre, dels fordi den almindelige

Procesmaades Gang er temmelig hurtig, dels

fordi der haves den ejendommelige Retsregel,

at Exckution uden Lovmaal og Dom kan

finde Stcd paa Grundlag af et for Notarius

oprettet Gjældsbrev. I Udkastet er der fulgt

en Middelvej. Paa den ene Side har man,

da den almindelige Processes Gang i det Hele

maa forudsættes at ville blive temmelig hurtig,

ikke troet det nødvendigt at hjemle Erekutiv-

proces i alle likvide Gjceldssagcr, men paa den

anden Side synes det dog naturligt og billigt

at tilstede dens Brug ikke blot i Vexelsager,

men ogsaa hvor Parternes egen Vedtagelse

kan paaberaabes scm Hjemmel. Herved holder

man sig ogsaa i Overensstemmelse med den

historiske Udvikling hos os.

Som Exekutivprocessens Gjenstand nævnes

derfor i § 381 dels Sager, som svare t i l

dem, der nu omhandles i Frd. 25de Jan.

1828, dels Verelsager. Da Paragrafen i Be-

stemmelsen af dens Gjenstand holder sig ganske

t i l den bestaaende Ret, er det at vente, at

den vil blive fortolket i Overensstemmelse

med den gjældende Praxis, cg der vil saa-

ledes ikke let opstaa nogen Tvivl om, hvilke

Sager der falde ind under den. Det er na-

turligt at lade Tager i 'Anledning af aldre

Gjældsbrere, i hvilke Forfølgning efter Frd.

25de Jan. 1828 er vedtaget, blive behand-

lede efter Reglerne i dette Kapitel, som om

denne Lov var paaberaabt i dem, men en Be-

stemmelse herom bor rettest finde Plads i den

Indførelseslov, hvorved i det Hele de fornødne

Overgangsbestemmelser i sin Tid maa gives.

Paragrafen er med Forsæt affattet faa-

ledes, at det fremgaar, at Sagsøgeren er

raadig over, om han vil benytte Erekutiv-

proces eller følge den sædvanlige Fremgangs-

maade, en Sætning, som ifølge den gjældende

Ret ikke indrømmes med Hensyn t i ! Verel-

sager. I § 382 er den Regel opstillet,

at ingen tvungen Forligsmcegling skal finde

Sted i disse Sager, en Bestemmelse, som nu

kun gjcrlder med Hensyn t i l Vexelsager, men

som synes at burde overføres ogsaa paa de

i §381 Nr. 1 omhandlede Sager; derimod kunne

Parterne selvfølgelig, naar de ere enige derom,

mode frivilligt for Forligskommissionen og

saaledes forskaffe Gjælden Exigibilitet.

Medens det ifølge § 385 med Hensyn

ti l Formalitetsindsigelser har sit Forblivende

ved den almindelige for Underrctsprocedurm

i § 347 givne Regel, der i det Hele er saa

hensigtssvarende som muligt ogsaa i disse

Sager, fremsættes derimod i §§ 383 — 384

de særegne Forskrifter med Hensyn t i l For-

svaret i Realiteten, som udgjøre Erekutiv-

procesfenZ Ejendommeligheder. Disse stemme

i alt Væsentligt med den nu gjældende Ret og

behøve neppe nogen yderligere Retfærdiggørelse.

Dog bemærkes, at Modfordringer, hvis Frem-

sættelse efter den gjældende Ret kun er nde>

lukket i Vexelsager, efter Udkastet heller ikke

kunne gsores gjæloendc imod de i § 381 Nr. 1

omhandlede Fordringer, medmindre Modfor-

dringen selv gaar ind under samme Be-

stemmelse eller den indrømmes. Heri ligger

dels en vistnok hensigtsmæssig Skjærpelse af

den Betydning, som Vedtagelse af den særlig

hurtige Forfølgning af Gjældsbreve har, dels

opnaaes den størst mulige Lighed i Behand-

lingen af de to forskjellige Arter af Sager,

hvori Erekutivproces kan sinde Sted, hvad

der i og for sig maa ansees for onskeligt.

Medens Reglerne om selve Procesmaadens

Ejendommeligheder saaledes i de væsentligste

Punkter komme overens med den gjældende

Ret, indeholder § 385 den vigtige yderligere

Afvigelse fra Udkastets almindelige System,

at de Sager, som forfølges i Erckutivproces-

sens Former, kunne anlægges ved Underretten,

selv om de ellers, fordi deres Gjenstand er

over 400 Kr., vilde henhøre under Lands-

ret. Denne Regel letter i hoj Grad For-

følgningen af disse Sager, og da der,

naar Proceduren indskrænkes i Overensstem-

melse med Ezekutivproccssens Begreb, kun vil

blive Tale om simple Kvæstioner og navnlig

i Reglen intet Bevisspørgsmaal vi l fore-

komme, synes der ikke at kunne være

nogen Betænkelighed ved at lægge denne

Myndighed i Underretternes Hænder. Men

Betingelsen herfor er ogsaa, at den Grund-

sætning overholdes, at Sagen virkelig ikke maa

udbrede sig udover Exekutivprocessens begrebs-
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mæssige Omraade. Naar derfor Sagssgeren
i Anledning af Indstævntes Indsigelser selv
finder sig foranlediget t i l at skride t i l en
egentlig Bevisforelse ved Vidner, Syn cg
Skjsn eller Parternes Afhsring, maa Folgen
heraf blive, at han i det Hele taber alle de
af Erekutivprocessen flydende Fordele og saa-
ledes ogsaa, at Sagen ikke længere hsrcr
hjemme for Underretten. Han maa derfor
hæve den og anlægge Søgsmaalet paa
fædvanlig Maade ved den Ret, som ifølge
Sagens Beskaffenhed efter de almindelige
Regler er kompetent altfaa ved Landsretten,
naar Gjenstanden er over 400 Kr. Dog er
det fundet billigt at gjsre en Undtagelse fra
dette Princip i et enkelt Tilfælde, nemlig naar
Citanten kun vil fore Vidner paa Doku-
mentets Mgthed. Det heraf opstaaende Be-
visspørgsmaal er efter sin Natur i Reglen
saa simpelt og uindviklet, at dets Afgssrelsc
synes at kunne betroes t i l Enkeltdommeren,
og for Sagsøgeren v i l der ved denne Und-
tagelse vindes meget, da det, naar den tilstedes,
kun meget sjælden vil blive nødvendigt for
ham at afstaa fra Erekntivprocessen og hæve
Sagen. Det er en Selvfølge, at den efter
Erecutivprocessens Grundsætninger foregaaede
Underretsbehandling maa kunne paaaukes; men
ved Siden heraf maa der foregaa en I nd -
skrænkning i det ellers for Paaanke fra Under-
ret t i l Landsret i § 358 opstillede Princip,
idet der i § 387 gives den naturlige Regel,
at Proceduren i Paaankeinstantsen ikke kan
antage noget andet Omfang, end E.rekutiv-
processens Grundsætninger tilstede. Som en
Folge heraf vi l der i Reglen ikke heller for
Landsretten blive Spørgsmaal om en særskilt
Bevisforelse, og den hele Paaanke vi l derfor
som oftest komme t i l at bevæge sig i simple
og lette Former og hverken blive langvarig
eller bekostelig. Om Paaanke t i l Hojesteret
vil der ifølge § 354 sidste Stykke saa godt
som aldrig kunne være Tale i Sager af denne
Natur.

Kapitel I I I .

Om skriftlig Behandling af Sager.

I de Lande, hvor mundtlig Rettergang
hersker, er der sædvanlig aabnet Adgang ti l

undtagelsesvis for uisse Tilfælde at stille en
væsentlig skriftlig Behandling af Sagen i
Stedet for den almindelige Piocesmaade. For
denne Ordning ligger den Betragtning t i l Grund,
at der undertiden kan forekomme Processer, som
frembyde en saadanMængdeafStndsspørgsmaal
eller et faa vidtlsftigt eller indviklet Faktum,
at Retten ikke vel vi l være i Stand t i l under
en mundtlig Forhandling at vinde et fuld-
stændigt Overblik over Sagen. For saadanne
Tilfælde cr der da givet Retten Bemyndigelse
t i l at anordne skriftlig Behandling, i Reglen
dog saaledes, at der paa denne som be-
stemmende Grundlag foregaar en mundtlig
Slutninasforhandling. En saadan Adgang t i l
at fravige Munotlighedsprincipet vil neppe
heller ganske kunne undværes i det System,
Kommissionen har bragt i Forslag. Vel tor
det forudsættes, at en mundtlig Procesmaade
i den Skikkelse, hvori det foreliggende Udkast
har gjennemfsrt den, i Almindelighed vil være
i Stand t i l at gjsre Fyldest ikke blot i simple
Sager, men ogsaa i vanskelige Tilfælde, naar
Dommerens procesledende Myndighed benyttes
paa rette Mande. Men det lader sig dog
ikke bestride, at der — om end kun rent
undtagelsesvis — kan forekomme Rets-
trættcr af en saa indviklet Beskaffenhed, at en
Afvigelse fra Mundtlighedsprincipet er hen-
sigtsmæssig, saasom vidtloftige Regnskabsfager
o. lign. Om Sagen er af denne Be-
skaffenhed, er iøvrigt et Spørgsmaal, hvis
Afgjørelfe maa overlades t i l Rettens Skjon.
Heri kunce vel synes at ligge en Fare for, at
den skriftlige Behandlingsmaade, der efter Ud-
kastets Forudsætning kun skal t̂ ene som et
Nsdmiddel, faktisk vilde blive anvendt i storre
Udstrækning, fordi den stemmer med det hos
os Tilvante og derfor formentlig falder i
Sagforemes og Dommernes Smag. Men
derfor er ingen virkelig Fare. Erfaringen har
vist, at selv i Lande, hvor en lignende Over-
gang fra skriftlig t i l mundtlig Procedure har
fundet Sted, f. Ex. i Hannover, har der kun
vist sig en ringe cg bestandig aftagende T i l -
bojelighed t i l at gjme Brug af den skriftlige
Behandlingsmaade, hvorfor man tor antage,
at denne Institution heller ikke hos cs vi
blive benyttet paa en Maade, som strider imod
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det nye Systems Aand. Jo mere Dommerne
og Sagførerne vænnes t i l den mundtlige
Rettergang, jo storre vil deres Utilboielighed
til at gribe t i l den besværlige og langsomme
skriftlige Behandling erfaringsmæssig blive.
Det vi l derfor sikkert ogsaa hos os efterhaan-
den komme dertil, at skriftlig Behandling kun
anvendes i sjældne Undtagelsestilfælde, og mu-
ligvis vi l der senere engang ligesom i flere
andre Lande opstaa Spørgsmaal om helt at
afskaffe den, fordi den næsten ikke benyttes;
men det vilde dog være for dristigt allerede
nu at stille Forslag herom. Lovforslaget har
derfor ikke vovet det, saameget mere som det
er at forudse, at Adgangen t i l skriftlig Behand-
ling i simre Sager vi l tjene ikke lidt t i l at
forsone mange af dem, der nære en vis Frygt
for den mundtlige Procedure, med det nye
System og berolige deres Frygt for, at der
skal stilles for store Opgaver t i l Dommernes
og Sagførernes Erne t i l hurtigt efter en
mundtlig Fremstilling at overse Sagen.

Hvad angaar den nærmere Ordning af
den heromhandlede Procedure, hvile Udkastets
Regler paa det Synspunkt, at Afvigelserne fra
den almindelige Proccsmaade ikke bor strækkes
videre, end praktisk? Hensyn kræve. Den Be-
handling, der kan anordnes i Henhold t i l
nærværende Kapitel, fremtræder derfor ikke
ubetinget som en helt igjennem skriftlig Pro-
ces, men, forsaaviot en særlig Bevisførelse
skal foregaa, i Reglen som en skriftlig Proce-
dure med mundtlig Slutningsforhandling. De
Grunde, som tale for i et vist Omfang at be-
vare en skriftlig Procedure, finde nemlig ingen
Anvendelse paa Bevisførelsen. Skrift l ig Be-
handling egner sig navnlig for vidtlsftige Regn-
skabssagcr og andre S,iger, i hvilke Faktum
indbefatter en stor Mængde Detailler, der ikke
ndgjsre et sammenhængende Hele, samt for
Sager, i hvilke Faktum er meaet indvik-
let, f. Ex. fordi tekniske Spørgsmaal komme
med i Betragtning eller fordi graphiskc
Hjælpemidler maa sammenholdes med Frem-
stillinger eller desl. I saadanne Tilfælde
kan det rære hensigtsmæssigt at anordne en
skriftlig Filering af Stridspunkterne og over-
hovedet Parternes faktiske Anbringender, saaledes
at en Indlægsverling træder i Stedet for det

Procesafsnit, der i den almindelige Procedure
betegnes som den forske mundtlige Forhand-
ling. Derimod vi l Bevisforelsen i disse Sager
ordentligvis ikke frembyde en mere indviklet
Karakter end i andre Tilfælde. Ofte vil sket
ingen Bevisførelse ved Vidner, S y n og Skjon
eller Parternes personlige Afherelse behøves,
ofte vil Bevisforelsen indskrænke sig t i l nogle
enkelte Punkter, medens Sagen isrrigt ude-
lukkende beroer paa skriftlige Legitimations-
dokumenter. Der er derfor i de Sager, nær-
værende Kapitel har for Dje, ligesaa fuldt
som i det almindelige System Grund t i l
at bibeholde Umiddelbarhedsgrundsætningen, og
da det — som tidligere paavist >— i en

! Procedure, som hviler paa hin Grundsætning,
! nødvendigvis maa kræves, at Beoisforelfe og
! Slutningsforhandling umiddelbart skutte sig t i l

hinanden, maa ogsaa denne sidske blive mundt-
lig. Efter Udkastets Forudsætning skal der

! derfor ogsaa i de heromhandlcde Sager regel-
^ mæsfig finde en mundtlig Bevisforhandling
Sted, forsaavidt overhovedet en saadan behøves,

! se § 392, Som det vil erindres, kan der imid-
^ lertid efter Udkastets almindelige Regler under
! visse Omstændigheder gjøres Undtagelse fra

Umiddelbarhedsgrunosætningen. Naar der er
gjort Brug af disse Bestemmelser, der selv-

^ følgelig ogsaa sinde Anvendelse i de herom-
^ handlede Sager, og Beviserne altsaa foreligge
skriftlig, vil det kunne være hensigtsmæssigt,

i at Sagen i det Hele behandles skriftlig. For
saadanne Tilfælde har Retten derfor Be-

^ myndigelse t i l at tillade Parterne inden be-
! stemte Frister at fremlægge et skriftligt I n d -
^ læg fra hver Side i Stedet for den mundt-
lige Slutnmgsforhandling, se § 392 i Slutn.

Med Hensyn t i l de enkelte Paragrafer i
Kapitlet bemærkes Folgende:

Bestemmelse om, at skriftlig Behandling
^ skal fii! de Sted, kan Retten ifølge § 388
træffe ikke blot ved Processens Begyndelse, men

' paa ethvert Tr in af Forhandlingerne. Det
vil nemlig undertiden kunne stille sig saaledes,

! at de Grunde, der tale for en saadan Foran-
staltning, fsrst træde klart frem under Forhand-

, Ungernes Gang. Som det fremgaar af Para-
grafens Affattelse kan skriftlig Behandling ikke
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blot anordnes i Landsretssager, men ogsaa
finde Anvendelse ved Underretten. Faktisk
vil der ve! sjældent være Brug for denne!
Vehandlingsmaade i de Sager, som ere hen- ^
l.igte t i l Underretten; mm da dennes Kompe-!
tence kan udvides ved Parternes Vedtagelse!
(§ 8), maa i al Fald af den Grund Adgang ^
til skriftlig Behandling holdes aaben ogsaa for ^
Underretssagernes Vedkommende. Imod den!
Bestemmelse af Retten, hvorved skriftlig Be->
handling anordnes, bor der formentlig ikke i
kunne anvendes noget Retsmiddel, se § 388 i !
S lu tn . ; de Hensigtsmæssighedshensyn, hvor-!
efter Afgjørelsen maa træffes, kunne bedst ^
vurderes af den Ret, for hvilken Sagen fores.!

Hvor skriftlig Behandling er anordnet, ^
bortfalder efter Forholdets Natur nødvendig-
vis det, som tidligere maatte være mundtlig
forhandlet i Sagen, hvorimod de skriftlig fast-!
slaaede Indrsmmelser eller andre Erklæringer
ikke ophøre at være bindende for vedkom-
mende Part , fordi skriftlig Behandling bag-
efter anordncs. Den nye Procedure be-!
gynder med en under Rettens Ledelse sted- ^
findende Indlægsverling mellem Parterne, som!
kan strække sig t i l Duplik, se § 389. At disse!
Indlæg have en helt anden Betydning end de
Processkrifter, der i den almindelige Proces-
maade gaa forud for den mundtlige Forhånd-!
ling, er en Selvfølge. I den almindelige!
Procesmaade gaar Skriftverlingen mellem
Parterne kun ud paa at forberede den mundt-!
lige Forhandling, medens denne cr det egent- ^
lige Grundlag for Sagens Afgjørelse, Retten
skal altsaa ikke i Embeds Medfor paase, at
den mundtlige Forhandling stemmer med de
forberedende Processkrifter. Efter den Behand-
lingsmaade, scm foreskrives i nærværende Ka-
pitel, hore derimod Parternes Processkrifter,
selv hvor en mundtlig Slntningsforhandling
finder Sted, t i l det Grundlag, hvorpaa
Dommen bygges, se § 394. Naar bortsees
fra Bevisførelsen, er Skrift det alene Be-
stemmende ved Dommens Afsigelse, saa at ikke
blot Paastandene, men ogsaa Søgsmaalsgrunde,
Indsigelser saavelsom overhovedet faktiske An-
bringender alene kunne komme i Betragtning,
forsaavidt de enten indeholdes i dc skriftlige
Indlæg eller ere optagne i Protokollen.

Iøvrigt er Proceduren i de heromhandledc
Sager med fornøden Lempelse ordnet efter
det samme Monster, som følges i den alminde-
lige Rettergang. Derfor kommer en lignende
Sondring som den, der kjendes i den alminde-
Procesmaade, t i l Anvendelse her, idet Bevis-
forelsen og de dertil sig knyttende Spørgsmaal
udskydes, indtil den ovenfor omtalte I n d -
lægsvexling er sluttet. Naar dette Punkt er
naaet, bliver Sagen at optage, og findes den
da moden t i l endelig Paakjendelse, afsiger
Retten strax Dom paa det foreliggende helt
skriftlige Grundlag, Finder Retten derimod,
at der ikke vaa dette Tr in kan afsiges Dom,
fordi der mangler Bevis for Omstændigheder,
som vilde være af Betydning for Sagens Nf-
gjørelse, skal der, i Lighed med hvad der
gjælder i det almindelige System, afgives en
Kjendelse, hvorved det bestemmes, hvilke disse
Omstændigheder ere, og i Forbindelse hermed
berammes et Mode t i l Bevisførelsens For-
beredelse, ê § 390. Saavel denne som selve
Bevisforelsen foregaar derefter i Overens-
stemmelse med de almindelige Regler, altsaa
mundtlig, forsaavidt der ikke i Medfor af de
almindelige Regler, jfr, §z 181 Litr. d og o
eg 8Z 96, 203 og 232, gjsres Undtagelse
fra Umiddelbarhedsgrundfætningen (Z§ 3 9 1 —
392). Ligelede« have Parterne strax mundtlig i
Forbindelse med Bevisførelsen at fremsætte de
yderligere Bemærkninger, som de ville knytte
t i l deres tidligere skriftlige Udviklinger, alt forsaa-
vidt ikke Retten i Henhold t i l sin i det Fore-
gaaende omtalte Bemyndigelse tillader, at skrift-
lige Indlæg træde i Stedet for den mundtlige
Slutningsforhandling. Naar Bevisforhandlin-
gen er tilende, afsiges Dom vaa Grundlag af
de skriftlige Indlæg i Forbindelse med den
mundtlige Bcvisforelse og de dertil sig
knyttende Slutningsforedrag, eller de skriftlige
Beviser og EKitningsindlæg, hvor saadanne
benyttes, se § 394.

Om Virkningen af Parternes Udeblivelse
gives der i § 395 Regler, som ere simple
Konsekventser af Procedurens Beskaffenhed.
Udebliver Nogen af Parterne i et Retsmøde,
forinden Sagen ved Indlægsverlingens Slu t -
ning optages, bliver den efter Begjæring af den
msdende Part at vaakjeude paa Grundlag af
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de mellem Parlerne indtil da uerlcde Proces-
skrifter og Dokumenter. Udebliver Parten
fra det t i l Bevisførelsens Forberedelse bestemte
Retsmøde eller under Slutningsforh.uidlingen,
bliver der at forholde efter den almindelige
Procesmaades Regler om Udeblivelse.

ifølge § 396 foregaar Dommens Af-
sigelse efter de almindelige Regler, altsaa gjen-
nem mundtlig Votering, hvorefter Udkast t i l Dom-
men affattes efter Foranstaltning af Rettens For-
mand, jfr.§§ 281 og282 ; doger derafHensigts-
mæssighedshensyn givet Rettens Formand Be-
myndigelse t i l at anordne skriftlig Stemmegiv-
ning, hvor Omstændighederne tale derfor.

Hvad angnar Paaankc, er det en Fslge
af Umiddell'arhedsgiundfætningeuZ Fastholdelse
i Bcvisforelsen, at Rettens Bedsmmelse af
dennes Resultater ligesaa lidt her som i den
almindelige Prccesmaade kan undergives Pro-
velse i Paaankeinstantsen, jfr. Grundsætningen i
§ 2 9 9 . Ligeledes bliver der iøvrigt med Hensyn
t i l Paaanke at forholde efter de almindelige Neg-
ler (§397) kun med den Forandring, at Dommen
afsiges paa Grundlag af de verlede Indlæg
samt de gjorte Protokoltilfsrseler. At der i
heromhandlede Sagcr ved Hojesteret undtagelses-
vis kan anordncs skriftlig Behandling (§ 398),
stemmer med den almindelige Procesmaade, jfr.
§ 312 .

Kapitel IV,

Om Behandlingen af Ngteskabssagcr samt

Sager, hvorunder Arvinger ssge sig en boite-

bleuen Persons Formue tilljendt.

I Overensstemmelse med den nugjældende
Ret er Kommissionen gaaet ud fra, at der
ikke er Grund t i l at afvige fra den alminde-
lige Procesmaadc for alle Wgtcstabssagers
Vedkommende, men at en særegen Procesform
kun er fornøden i Sagcr angaaende Ægte-
skabs Ophævelse. Herved haves dog ikke blot
de Sager for Dje, der gaa ud paa Skils-
misse i egentlig Forstand, men ogsaa de,
der angaa et Wgtcftabs Ophævelse af Ugyl-
dighedsgnmde. I alle disse Sager er der
— under den nye Procesmaade ikke mindre

end efter det gamle System — Trang t i l visse
Afvigelser fra de almindelige Rettergangsregler,
navnlig t i l Betryggelse af det Offentliges I n -
teresse i , at intet Ægteskab ophæves, uden
at der foreligger en i Lovgivningen an-
erkjendt Ugyldigheds- eller Skilsmissegrund.
Ligesom Udkastet fra dette Synspunkt har af-
grænset Begrebet Ægteskabssager i fuldkommen
Overensstemmelse med det hidtil bestaaende
Processystem, saaledes stemme ogsaa de Negler,
hvorigjennem Udkastet værner om det Offent-
liges Interesse i disse Sager, i Hoved-
trækkene overens med, hvad der er hjemlet
allerede i den gjceldende Ret enten for alle
de heromhandlede Sager eller dog visse
Klasser af disse. For det Forste skal det
efter Udkastet paasees, at der altid gives Mode
for Indstævnte ved en Sagforel (§§ 401 og
406), en Forskrift, der indeholder en videre
Udvikling af den allerede i vor nugjældende
Ret nedlagte Grundsætning, at der ikke kan
afsiges Dom i disse Sager, uden at der er
taget t i l Gjenmæle fra Indstævntes Side.
Dernæst skal den Forpligtelse t i l at mode per-
sonlig for Retten og afgive Forklaring under
Ed, som efter den bestaaende Ret paahviler
Sagssgeren i visse Skilsmissesager, ifølge Ud-
kastet kunne gjøres gjældende i alle Ægte-
fkabssager og imod begge Parter, om end
selvfølgelig under forskjellig Tvang for Sagsøge-
rens og Sagsøgtes Vedkommende (SK 402 og
403). Endelig fastholder Udkastet den altid Paa
detteOmraade anerkendte Grundsætning, at ind«
rommende Proceseiklæringer, Udeblivelse, Tavs-
hed eller ubestemte Erklæringer ikke i disse
Sager kunne begrunde de Virkninger, som
ellers i borgerlige Retstrætter skulle eller kunne
tillægges saadant Forhold, men alene komme
i Betragtning som Bevismidler imod den Paa-
gjceldende (§ 404) . Gjennem disse Regler
tor det Offentliges Interesse i, at ugrundet
Ophævelse af Ægteskaber forhindres, formentlig
ansees tilstrækkelig betrygget. Efter mange
fremmede Lovgivninger (saaledes blant Andet
de, der hvile paa det fransk-rhinske System)
skal den offentlige Interesse i alle Ægteskabs-
sager repræsenteres af et særligt Organ, og
dette Hverv henlægges da i Reglen t i l den
samme Myndighed, der fungerer som offentlig
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Anklager i Strafferetsplejen (i Frankrig ls mini -

siers public, i Tyskland die Staatsanwaltschaft).

Denne Myndighed skal i det nævnte Dje»

med overvære de mundtlige Forhandlinger, lige-

som den har Adgang ti l at gjøre sig bekjendt

med, hvad der iøvrigt fremkommer i Sagen.

Den er derhos berettiget t i l at ytre sig i

denne paa ethvert Tr in af Forhandlingerne og

ti l at fremdrage saadanne af Parterne forbi-

gaaede Fakta og Beviser, som kunne tjene t i l

at forebygge Ophævelse af Mgtefkaber i T i l -

fæloe, hvor Ophævelsen ikke vilde vcrre retlig

begrundet. Denne Ordning, som staar i nogen

Forbindelse med den vidtgaaente Opgave,

hine Lovgivninger i det Hele anvise den

offentlige Anklagemyndighed, har Kommissionen

ikte fundet tilstrækkelig Grund t i l at optage

i det foreliggende Udkast. Ligesom Mangelen

af en særlig Repræsentation for det Offentliges

Interesse ikke vides at have medfort mislige

Folger under vor hidtil gjceldende Procesmaade,

saaledes vil en saadan Foranstaltning vistnok

ogsaa kunne undværes i det nye System, saa-

meget mere som dette dels gjennem det al-

mindelige Princip, hvorefter Bevisførelsen er

ordnet, dels ved de ovenomhandlede Udvidelser

af de nugjældende Undtagelsesbestemmelser for

Ægtestabssager har givet Retten kraftigere

Midler t i l at hindre Kollusion imellem Parterne,

end der efter den gamle Procesmaade stod

ti l dens Raadighed. Derimod gjør Udkastet

i en anden Retning Krav paa Statsanklagerens

Optræden. Den offentlige Interesse paa det

heromhandlede Omraade er nemlig ikke udtomt

med Forebyggelsen af Ægtestabers Ophævelse

uden lovlig Grund. I visse Tilfælde skal

det Offentlige stride ind imod et formelt be-

staaende Ægtestab, fordi det er indgaaet imod

en Forbudsbestemmelse, der ubetinget kræver

dets Oplosning. Bliver der anlagt Straffe-

sag imod de Paagjældende for saadant Forhold,

vil en Udtalelse af Ægtefiabets Ugyldighed i

Henhold t i l Lovudkastet om Straffcretsplejen

§ 3 N i . 7 efter Statsanklagerens Paastand

kunne optages i den Dom, hvorved Straffe-

sagen afgjøres. Men da Omstændighederne

kunne stille sig saaledes, at der ikke er Grund

ti l Anlæg af Straffesag, bor der aabnes det

Offentlige Adgang til ved en borgerlig Doms-

sag at faae Ugyldigheden udtalt. Denne Frem-

gangsmaaoe, som ikke kan benyttes efter den

beftaaende Lovgivning, fordi der savnes en

Bestemmelse om, hvem der skulde rejse en saadan

Sag, er efter Udkastet muliggjort ved Be-

stemmelsen i § 407, der erklærer Anklageren

for kompetent t i l at optræde som Sagsøger

paa det Offentliges Vegne.

I § 399 fastsættes i Overensstemmelse

med Udkastets Grundsætning for Ordningen af

Retternes Kompetence, at Ægteskabssager blive

at behandle ved Landsretten. I Forbindelse

hermed gives de for Mgteskabssager særegne

Værnethingsbestemmelser, altsaa Reglerne om,

for hvilken Landsret Sagen skal indbringes.

I den bestaaende Lovgivning haves der

bortset fra det Tilfælde, at Skilsmisse ssges

i Henhold t i l Frd. 11te Septbr. 1839

§ 16, ikke særegne Værnethingsregler for

Wgtcskabssager. Da ZEgteskabet derhos efter

vor Ret ikke i og for sig medfører den Virk-

ning, at Hustruen faaer Mandens Værnething,

vil det Spørgsmaal, hvor Sagen skal anlægges,

nærmest bero paa, hvem af Ægtefællerne der er

! Sagvolder. En saadan Ordning maa imidlertid

vistnok erkjendes at være mindre naturlig, lige-

som den med Hensyn t i l det i § 407 om«

! handlede Søgsmaal, der anlægges af det

l Offentlige imod begge Ægtesæller i Forening,

end ikke giver nogen Losning af Værnethings«

spørgsmaalet for det Tilfælde, at Ægte>

fællerne bo i førstjellige Retskredse. I de

fremmede Lovgivninger, der saagodtsom alle

^ foreskrive et særeger Værnething for Ægte«

^ skabssager, følgcs som Hovedregel den Grund«

^ sætning, at Sagen uden Hensyn t i l , hvem af

! Ægtefællerne der er Sagvolder, skal anlægges

^ ved Mandens Værnething. Denne Regel maa

^ vistnok i Almindelighed ansees for stem-

mende med Forholdets Natur og er

derfor optaget i det foreliggende Udkast, dog

^ med den nærmere Bestemmelse, at Man«

^ dens sidste Væinething heri Riget kommer

i Betragtning, dersom han har forladt Landet

! eller det ikke vides, hvor han er. Uden en

! saadan Bestemmelse vilde Hustruen nemlig i

mange Tilfælde være faktisk afstaaret fra at

! sætte sin Ret igjennem. Man har fremdeles

^ fundet det ubilligt imod Hustruen at fastholde

22
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den Grundsætning, hvorefter Mandens Bopæl ^

eller Opholdssted bestemmer Sagens Værne«!

thing, ogsaa for det Tilfælde, at Separation >

fra Bord og Seng finder Sted eller Manden!

har forladt Hustrnm. Det bestemmes derfor!

i Paragrafens Slutning, at Sag imod Hu-

struen i saa Fald bliver at anlægge ved den

Ret, som ifølge de almindelige Regler i ferste

Afsnit, Kapitel I I er hendes Værnething,

Hvad angaar sclve Behandlingsmåden, ^

foreskriver § 400, at der i Ægteskabssager

bliver at forholde efter de almindelige for!

Landsreisproceduren gjældende Regler, dog ^

med de nærmere Bestemmelser, som gives i ,

nærværende Kapitel. Disse Afvigelser, som

allerede ovenfor ere antydede, indeholdes i

§§ 401—406 , Ifølge § 401 skal der,

hvis Sagsøgte ikke efter Modtagelsen af Sag- ^

søgerens Klageskrift inden den i § 133 be-

stemte Tid afgiver Tilsvarsskrift og deri op-!

giver en ti l Sagens Udførelse for ham eller

hende antagen Sagfører, af Sagsøgeren an-

drages paa, at der maa blive beskikket Sag»

søgte en Forsvarer af det Offentlige, For-

sømmer han dette, afvises Sagen. I For-

bindelse med denne Forskrift staar Reglen i §

496, hvorefter Sagsøgtes Udeblivelse ikke med-

fører, at der overgaar ham Udeblivelsesdom i

Henhold t i l § 286, men kun har t i l Følge,

at Sagen udsættes, indtil der ved en af det

Offentlige paa Sagsøgerens Begjæring be-

skikket Sagfører gives Møde i Sagen. Tom

tidligere fremhævet hvile disse Bestemmelser

paa en allerede i den bestaaende Ret an-

erkjendt Giundsætmng. Hvad angaar Salæret

til den for Sagsøgte beskikkede Forsvarer, har

man fundet det naturligst at lade det Offent-

lige udrede dette (§ 401 sidste Stykke), med-

mindre Processens Omkostninger paalægges

Sagsøgeren som tabendc Part; i saa Fald er

der nemlig ingen Grund til, at han ikke lige«

saavel skulde udrede det omhandlede Salær som

de øvrige Omkostninger i Sagen,

Om Parternes Forpligtelse t i l personlig

at fremstille sig for Retten ti l Afhørelse i

Sagen handles i §§ 402 og 403. Som

det vil erindres, gjælder efter Udkastets alminde-

lige Procesmaade den Regel, at enhver af

Parterne, naai Modparten forlanger det, af

Retten kan indkaldes ti l personligt Møde for

at afhøres, dog ikke under Ed. Efterkommer

Parten ikke sin Forpligtelse i den nævnte

Henseende, kan Retten fortolke saadant Forhold

paa den for Modparten gunstigste Maade og

navnlig henholde sig t i l dennes Forklaring

(§§ 96 og 97). Det ligger i Forholdets

Natur, at disse Regler ikke kunne ansees for

fyldestgjørende i Ægteskabssager. For det

Forste maa den Retten paahvilende For-

pligtelse t i l i Embeds Medfør at paase, at

den paaberaabte Grund ti l Ægteskabets Op-

hævelse virkelig er tilstede, naturlig føre ti l, at

Retten i Ægteskabssager af egen Dri f t kan an-

ordne en saadan Afhørelse og ikke blot, naar det for«

langes af Modparten. Dernæst bør Afhørelsen

i disse Sager kunne foregaa under Ed. Om

man end har fundet Betænkelighed ved i det

foreliggende Udkast at optage Parters Nfhsrelse

under Ed som almindelig Regel, er der dog

paa den anden Side ingensomhelst Grund ti l

at opgive dette Oplysningsmiddel paa et Om-

raade, hvor det allerede længe har vceret i

Brug hos os uden at have vakt nogen For«

argelse. Ogsaa efter de nugjældende Regler

for Ægteskabssagers Behandling kan det nemlig

i de Tilfælde, hvor Parten er pligtig at

fremstille sig t i l Afhørelse, af Retten paalægges

ham at bekræfte sin Forklaring med Ed. Ud-

kastets Regel er kun deri forskMig fra den

bestaaende Ret, at slig Nfhorelse, som tidligere

kun var hjemlet i enkelte Skilsmissesager og

for Sagsøgerens Vedkommende, efter Udkastet

kan anvendes i alle de i nærværende

Kapitel omhandlede Mgteskabssager og det

ikke blot for Sagsøgerens Vedkommende, men

ogsaa overfor Sagsøgte, hvis denne boer eller

opholder sig i Rig?t, Udvidelser, der ere i god

Overensstemmelse med det nye System og tilveje-

bringe en yderligere Betryggelse af det Offent-

liges Interesse i disse Sager. Hvad angaar

Hævdelsen af Parternes heromhandlede For-

pligtelse, rnaa den Grundsætning, at Retten

skal forvisse sig om Ophævelsesgrundens Virke-

lighed, være t i l Hinder for at søge en tilstrækkelig

Tvang ti l Opfyldelsen i en Bemyndigelse for

Retten af den i § 97 angivne Beskaffenhed.

I §§ 402—403 gives derfor nogle særlige

Bestemmelser om dette Punkt. Den Tvang,
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Udkastet hjemler overfor Sagsøgeren, svarer

ganske t i l , hvad der nu er gjældende Ret, og kan

i og for sig ikke fremkalde nogensomhelft Betænke-

lighed. Sagen bliver altsaa at afvise, hvis Sag-

søgeren ikke efterkommer den omhandlede For-

pligtelse (§ 402 i Slutn.). For Sagsøgtes

Vedkommende indskrænker Virkningen sig t i l , at

Udeblivelsen eller Vægringen efter Omstændig-

hederne kan komme i Betragtning som Bevis- ^

middel imod den Paagjældende, medens der!

ikke kan tillægges dette Forhold den videre-

gaaende Retsvirkning, som ommeldes i § 9?

(§ 403 i Slutn.),

Om Betydningen af indrommende Proces-

erklæringer, Parternes Udeblivelse, Tavshed

eller ubestemte Erklæringer gives der i § 404

Regler, som ganske stemme med den bestaaende

Ret, Det Samme tor vistnok fiaes om Be-

stemmelsen i § 405, hvorefter der i Ægte°

skabssager k̂ke bliver Anvendelse for Parts Ed

i dm Skikkelse, hvori dette Institut fore-

kommer i den almindelige Procesmaade, men

kun saaledes, at Retten i de Tilfælde, hvor

Parten afhores under Hovedforhandlingen (§§

402—403) , kan paalægge Vedkommende at

bekræfte hele sin under Afhorelsen afgivne For-

klaring med Ed. Vel er der ingen Tvivl om,

at der tidligere har gjældt en anden Regel i

vor Ret; efter Christian den Femtes Lov kunde

nemlig Parts Ed i den almindelige Skik-

kelse anvenoes i alle Slags Sager uden

Hensyn t i l , om Parterne have Raadigbed

over det Forhold, som er Sagens Gjenstand.

Men efterhaanden som Benægtelsesed gik af

Brug i Straffesager, er en tilsvarende For-

andring vistnok i Praxis foregaaet for Ægte-

skabssagers Vedkommende. Hvad angaar

Sigtclsesed, maatte dens Udelukkelse i Ægte-

skabssazer, cfterat Bestemmelsen i D. L.

1—14—7 var bortfalden, allerede følge

deraf, at der ikke havdes særlig Lov-

hjemmel for dens Anvendelse i disse

Sager, T i l at hævde den Ordning,

som saaledes har udviklet sia i Praxis, er der

efter det foreliggende Udkast saameget mere

Grund, som dette i Ægteskabssager har aabnet

en videre Adgang t i l at afhore Parterne under

Ed, end der er hjemlet i den bestaaende Lov-

givning.

Endnu bemærkes, at de særegne Be-

stemmelser om Indstævningsmaaden og

Stævnevarselets Længde, som den bestaaende

Lovgivning indeholder for visse Ægteskabssager

(Frd. 29de Maj 1750 § 1 og 11te Sep-

tember 1839 § 15 jfr. § 9), ikke ere op-

tagne i Udkastet, da dettes almindelige Regler

i saa Henseende maa ansees tilstrækkelige ogsaa

i Ægteskabssager.

Med Hensyn t i l Bestemmelsen i § 407

henvises t i l de indledende Bemærkninger ti l

dette Kapitel.

I § 408 gives nogle Bestemmelser om

Behandlingen af Sager, hvorunder en borte-

bleven Persons Arvinger ifølge Frd. 11 Sep-

tember 1839 søge sig hans Formue tilkendt enten

t i l Frugwydelse eller t i l Ejendom. For disse

Sager har man nemlig anset det for rigtigt,

i Lighed med, hvad der ogsaa er anerkjendt

i den nugjældende Ret, tildels at give de

samme Undtagelsesbestemmelser, som finde An-

vendelse i Ægteskabssager. Saaledes er det i

Overensstemmelse' med Frd, I l t e September

1839 gjort Arvingerne t i l Pligt efter Rettens

Anordning at fremstille sig for at afgive ede-

lig Forklaring angaamde de Omstændigheder,

paa hvilke Sagens Afgjørelsc beror. Fremdeles

skal der efter Udkastet i disse Sager drages

Omsorg for, at et Forsvar for den Borteblevne

moder, en Foranstaltning, som vel ikke er

paabudt i vor nuværende Lovgivning, men

finder sin Begrundelse i lignende Hensyn som

dem, der have fort ti l Bestemmelserne i Z§

401 og 406.

Kapitel V I .

Om den Fremgangsmaade, som ssal iagttages,
naar Nogen skal nuMdiggjøres eller Ente skal

sattes under fast Lavvirrgemaal.

Efter den bestaaende Lovgivning foregaar,

som bekjendt, Nfgjørelsen af de Spørgsmaal,

Overskriften t i l nærværende Kapitel angiver,

ad den sædvanlige Dvrighedsvej. Denne

Frcmgangsmaade, der i lang Tid har været

fulgt hos os, stemmer ikke med, hvad der i de

europæiske Lovgivninger er den almindelige
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Regel og tor vistnok endo.)saa — naar bortsees

fra det norske Retsomraade, der ogsaa i denne

Henseende endnu har bevaret Fællesskabet med

den danske Ret — betegnes som en enestaaende

Ordning. I saagodtfom alle europæiske

Stater*) gjælder den Regel, at Spørgsmaal

om Umyndiggørelse afgjøres ad Retsvejen,

om end under Former, der mere eller mindre

afvige fra den almindelige processuelle Frem-

gangsmaadc. En judiciel Behandling af disse

Sager betragtes ganske almindelig som en

Garanti, der ikke kan vane Spørgsmaal om

at opgive ved Afgjørelser af saa indgribende

Betydning, og de Reformer, der fremtræde i

de nyere Love og Udkast, gaa nærmest ud paa ^

at foroge Garantien ved at knytte den judi-!

cielle Afgjørelse t i l saa betryggende Former,!

som det er muligt at tilvejebringe. Ligesom

det allerede herefter laa nær i Forbindelse med

den almindelige Omordning af vort Rets-

væsen, som Kommissionen har havt t i l Op-

gave at forberede, ogsaa at optage det Spørgs-

maal, om der maatte være Grund t i l at søge

tilvejebragt en Forandring i de hos os be-

sta.iendc Regler for Fremgangsmaaden i

Umyndiggjsrelsessager, saaledes blev der af

Justitsministeriet i Slutningen af 1871

under Henvisning faavel t i l de ovenfor

paapegede Forhold fom t i l den Indflydelse,

den foreftaaende Adskillelse mellem Doms-

og Dvrighedsmyndigheden maa udove paa

Spørgsmaalets Afgjørelse, rettet en særlig

Opfordring t i l Kommissionen om at gjøre

Sagen t i l Gjenstand for Overvejelse og even»

tuelt inddrage den under de Rettergangsforflag,

det paahviler Kommissionen at udarbejde.

Gfterat Kommissionen i Overensstemmelse

hermed har underkastet denne Sag en noi/

Droftelse, er man kommet t i l den Overbevis-

ning, at Umyndiggørelse ikke bor vedblive at

være en administrativ Sag Vel maa det

indrommes, at der ikke hidtil hos os har kunnet

paavises Misbrug af den Administrationen paa

dette Omraade tilkommende Myndighed. Det

er derhos ubestrideligt, at den nuværende

*) Dette gjlllder saaleoes om England, Frankrig,
de tyste Stater, samt Soerig og Holland.

Fremgangsmaade fra et Hensigtsmæssigheds-

synspunkt frembyder visse Fordele, idet den

er hurtig, billig og bedr: end nogen anden

Ordning i Stand t i l at tage skaanende

Hensyn t i l de Privates Interesser. Men

naar Spørgsmaalet er, ad hvilken Vej

man bedst kan tilvejebringe en for alle

Tider og Forhold betryggende Afgjørelses-

maade, lader det sig ikke benægte, at Nf-

gjørelsens Henlæggelse t i l Domstolene vil

give en storre Garanti, end den nuværende

Ordning kan yde. Dette Hensyn bor

efter Kommissionens Formening stilles i førstc

Række, hvor der er Spørgsmaal om en i Per-

sonens Retsstilling saa dybt indgribende For-

anstaltning, og — som det nærmere vil

fremgaa af det Folgende — kan det fyldest-

gjøres, uden at de væsentligste af de Fordele,

den nuværende Afgjørelsesmaade frembyder,

behøve at opgives. Kommissionen maatte

derfor allerede i Henhold t i l denne Betragt-

ning anse en Overgang ti l det i Gvropa

almindelig fulgte System for tilraadelig.

Men hertil kommer endnu, at den Ad-

skillelse af Doms- og Dvrighedsmyndigheden,

hvorpaa den af Kommissionen foreflaaede

Retsorganisation hviler, medfører en sær»

egen Hindring for under det nye System

at bibeholde den hidtil hos os fulgte

Fremgangsmaade med Hensyn t i l Umyndig-

gjsrelse. Efter den bestaaende Lovgivning er

det — bortset fra Kjobenhavn — Skifte-

forvalteren, hvem det tilfalder at afgjort det

heromhandlede Spørgsmaal, dog ikke i hans

Egenskab af Dommer, men saaledes, at der

imod hans Afgjørelse haves Rekurs t i l Over«

ovrighederne, en Ordning, som ester hele den

Dobbeltstilling, de nuværende Underdommere

indtage, ikke frembyder nogen særlig Ulempe.

! Under det nye System vilde det derimod

aabenbart været lidet naturligt at henlægge

Afgjørelsen ti l Enkeltdommeren i fsrste I n -

ftants under Rekurs t i l Dvrighedcrne i hojere

Instants, og vilde man paa den anden Side

i Overensstemmelse med det Princip, som

iøvrigt følges i Systemet, overlade Afgjørelsen

t i l Politimesteren, sees det let, at en saadan

Ordning vilde frembyde en ganske anden Fare

end den, der var forbundet med den admini-
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strative Afgjørelsc i de nuværende Under-

dommeres Haand.

Medens Kommissionen af de ovenfor

fremhævede Hensyn eenstemmig har tiltraadt

den Grundsætning, at Spørgsmaal om Umyn-

diggjørelse bor afgjøres ad Retsvejen, har det

derimod været Gjenstand for Tvivl, under hvilke

Former Sagens Behandling ved Domstolene

skal foregaa. Der har vel været Enighed om,

at det af Hensyn t i l de heromhandlede Sagers

Beskaffenhed ikke er muligt at blive staaende ved

de almindelige processuelle Former; men

Spørgsmaalet har drejet sig om, hvor langt

man tor fjerne sig fra disfe, Paa den ene

Side er den Betragtning gjort gjældende, at

Sager om Umyndiggjørelse for Storstedelen

ville frembyde saa liden Tv iv l , at de ikke

gjøre Krav paa en egentlig processuel Be-

handling, men uden Betænkelighed kunne hen-

vises t i l Afgjørelse under lignende simple

Former som de, der for Tiden anvendes ved

Spørgsmaalets Afgjørelse ad Dvrighedsvejen.

Herigjennem vilde man da undgaa de Udgifter,

hvormed Gjennemforelsen »f en Proces er for-

bunden, og paa samme Tid opnaa den Hur-

tighed i Afgjørelsen, der jævnlig vil være

nødvendig, for at den Paagjcrldende i rette

Tid kan blive forhindret fra at raade over

fin Formue. Fra dette Synspunkt har

Kommissionen særlig taget under Overvejelse,

om det maatte kunne overlades t i l Under-

retten at træffe Afgjørelsen uden forudgaaende

kontradiktorisk Forhandling dog saaledes, at der

forbeholdtes Vedkommende Adgang t i l , hvis de

ikke vilde flaa sig ti l Ro ved den af Underretten

trufne Nfgjørelse, at faae Sagen behandlet

ved Landsretten i Form af en egentlig Proces.

Man har imidlertid i Betragtning af disse Sagers

Betydning fundet afgjørende Betænkelighed ved

i en saadan Udstrækning at opgive den Ga-

ranti, en Behandling i processuelle Former

frembyder. Vel lader det sig ikke bestride, at

der hyppigt vil forekomme Tilfælde af saa

utvivlsom Beskaffenhed, at hin Garanti kunde

undværes; men det er neppe muligt «t drage

en praktisk brugbar Grænse i denne Henseende.

Navnlig synes det betænkeligt at lade den

mere betryggende Behandlingsmaade bortfalde,

blot fordi der ikke rejses Anke i Sagen fra

den Paagjældendes Side, idet denne selvfølge-

lig ofte vil være en saa lidet handledygtig

Person, at der ikke kan bygges Noget paa

hans Passivitet overfor den i første Inftants

trufne Afgjørelse. Ser man hen t i l de

fremmede Lovgivninger, vil det ogsaa findes,

at disse i Almindelighed bindc Afgjørelseu t i l

en egentlig Proces. Dette er saaledes T i l -

fældet saavel i England som i Frankrig,

Af særlig Betydning er Udviklingsgangen i

Tyskland. Her har der hidtil i enkelte Stater

bestaaet en anden Ordning; men i den nye

Civilproceslov for hele Riget er det nu

fastsat, at Afgjørelsen skal træffes under

Iagttagelse af Procesformen, og i Lovudkastets

Motiver fremhæves det, at de under det be-

staaende System vundne Erfaringer noksom

have godtgjort Nodvendigheden af en saadan

Behandling.

Ligesom Udkastet i Henhold t i l de ovenfor

udviklede Grunde fastholder som a l m i n d e -

l i g Regel, at Spørgsmaal om Umyndig-

gjørelse skulle behandles under Form af en

Proces, saaledes er det fremdele« ^undet rettest

at henlægge Afgjørel'en t i l Landsretten, Detle

stemmer med Udkastets almindelige Princip,

som der vistnok ikke er Grund ti l særligt i

disfe Sager at fravige. Naar det forsi er

givet, at Afgjørelsen skal træffes i proces«

suelle Former, altsaa efter forudgaaende kon-

1 tradiktorisk Forhandling, vil der neppe i nogen

! Retning kunne vindes Væsentligt red at hen»

vise Sagen t i l Underretten. Hvad angaar

Hurtighedshensynet, er det saaledes indlysende,

at Gjennemforelsen af en Proces, uanset om

den foregaar ved Landsret eller Underret, altid

vil medtage faa megen T id , c>t hint Hensyn

under begge Forudsætninger maa fyldestgjøres

ad en særegen Vej, hvorom nærmere i det

Folgende. Og hvad Billighedshensynet an«

gaar, vil det, — navnlig nciar hensees t i l den

! offentlige Anklagers Optræden i disse Sager

^ — i Reglen heller ikke kunne medføre nogen

! færdeles væsentlig Forskjel, om Sagen be-

^ handles ved den ene eller anden Ret. I al

^ Fald synes dette Hensyn ikke at burde komme

! i Betragtning overfor den Betydning, det har,

! at Afgjørelsen i disse undertiden paa et

! vanskeligt Skjon beroende Sager træffes af
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en kollegialt besat Ret, Udkastet fastholder!

derfor, at disse Sager i Almindelighed skulle

for Landsretten,

Fra den Grundsætning, at Spørgsmaal

om Umyndiggørelse skulle afgjøres gjennem

en Proces for Landsretten, opstiller Udkastet

et Par Afvigelser som have deres Grund i

praktiske Hensyn. For det horste har Kommis-

sionen forment, at en simplere Form kunde

være tilstrækkelig, naar Andragendet om ^

Umyndiggørelse er udgaaet fra den Paa-

gjældmde selv eller i al Fald denne ikke ind-

vender Noget imod det, efterat han af Under-

dommeren, t i l hvem Andragender om Umyn-

diggjørelse altid forsi skulle indgives, er op-

fordret i i ! at mede og erklære sig over det

Da Spørgsmaalet under denne Forudsætning

nærmest kun staar paa, om der er tilstrækkelig,

Grund t i l at paabyrde det Offentlige Be-

styrelsen af Vedkommendes Formue, har man

ikke fundet Betænkelighed ved i disfe Tilfælde

at overlade t i l Underdommeren uden fore-

gaaende kontradiktorisk Forhandling endeligt

at afgjøre, om Umyndiggørelse skal finde Sted

(§ 411 Iste Stykke). Dernæst er der for

de Tilfælde, i hvilken den endelige Afgjørelse

overensstemmende med Hovedreglen først kan

træffes efter en Proces ved Landsretten, aabnet

Adgang t i l Afsigelse af et forelsbigt Umyndig-

gjørelsesdekret. Som allerede tidligere frem-

hævet vil der jævnlig være Trang t i l uden

Ophold at kunne gjøre en Person umyndig

for at forebygge, at han ikke i den Tid, der

hengaar mellem Andragendets Fremkomst og

Umyndiggjørelsesdekretets Afsigelse, tilsætter sin

Formue ved odelæggende Dispositioner. Dette

Hensyn, som fuldkommen fyldestgjørdes ved

den hidtil bestaaende Ordning, bor ikke op-

gives i det nye System, Udkastet har derfor

tillagt Underdommeren Bemyndigelse t i l strax

forinden Sagens Indsendelse t i l Landsretten

at afsige et forelobigt Umyndigajorelsesdekret,

dersom Umyndiggjsrelsesgrundene findes at være

sandsynliggjorte ved de fremlagte Beviser og

der kan antages at være Fare forbunden med

Opsættelse ( § 4 1 1 sidste Stykke). Dette fore-

lobige Dekret træder i Kraft strax, og det

vil saaledes opnaaes, at Umyndiggørelsen efter

Udkastet kan komme med den samme Hur-

tighed som e^er den hidtil gjældendc Ret,

Hvad angaar den nærmere Fremgangs-

maade ved Umyndiggørelsen, omhandle §§

409—411 , hvorledes Sagen rejses, og hvilke

Skridt Underdommeren har at foretage i

den, medens Proceduren for Landsretten

fremstilles i §§ 412—416 , jfr. K 420.

I § 409 bestemmes, hvem der er be-

rettiget t i l at fremsætte Andragende om

Umyndiggørelse, Man er herved i Overens-

stemmelse med fremmede Lovgivninger gaaet

ud fra, at foruden Vedkommende selv maa

visse ham nærftaaende Personer være be-

fojede ti l at rejse Sagen, og at det der-

hos af Hensyn t i l den Interesse, det Offent-

lige har i Spørgsmaalets Afgjørelse, maa

paahvile Dvrigheden i fornødent Fald at træde

supplerende ti l . Som Private, der ere berettigede

ti l at rejfe Sagen, nævnes i § 409 1ste Stykke

Paagjældendes Ægtefælle, Slægtninge, Værge,

Kurator eller Lavrærge. Andragendet kan

altsaa fremsættes af enhver Slægtning, hvor

fjern end Forbindelsen er. Man har ikke

fundet tilstrækkelig Grund t i l at fastsætte en

Grænse i saa Henseende, da man dog i hvert

Fald maatte medtage alle arveberettigede

Slægtninge og Kredsen allerede herigjenncm

vilde blive saa vid, at Begrænsningen neppe

! vilde faae praktisk Betydning. Alle de under

! Opregningen indbefattede Personer ere lige be-

rettigede t i l at begynde Sagen; de senere

nævnte ere altsaa ikke undergivne den Be-

grænsning, at de først kunne optræde, naar de

Foranstaaende i Rækken ikke ville sætte sig i

Bevægelse.

Medens der tilkommer de ovenfor anforte

! Personer samt Paagjældende selv en selvstændig

! Befojelse t i l at bringe Eporgsmaalet for Dom-

stolene, ville andre Private, der maatte onske

at fremkalde en Umyndiggjørelse, være henviste

t i l at forelægge Dvrigheden saadanne Oplysnin-

ger, som kunne bestemme den ti l at skride ind.

Finder Dvrigheden i Henbold t i l de Oplys-

^ ninger, som ad denne eller anden Vej ere

! komne den i Hænde, tilstrækkelig Grund ti l at

! rejse Sag, sker dennes Forfølgning efter § 409

! 2det Stykke ved den offentlige Anklager, At

! der paalægges Anklageren det heromhandlede

! Hverv, tor vistnok antages ikke at ville med«
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fore nogen Ulempe for hans øvrige Embeds-

virksomhed. Vel er Antallet af Umyndig-

gørelser ikke ubetydeligt;*) men lige«

som dct tør paaregnes, at Andragende ikke

sjælden vil blive fremsat af Paagjældeude selv

eller hans Nærmeste, saaledes ville disse Sager

i Reglen være saa simple og lidet vidtløftige,

at deres Gjennemforelse kun i ringe Ud-

strækning kan lægge Beslag paa Anklagerens

Tid. Efter mange fremmede Lovgivninger

paahviler del endvidere den offentlige Anklager

at medvirke i de Sager om Umyndiggjørelse,

der anlægges af Private; men til at tilraade en

saadan Medvirkning har Kommissionen ikke

fundet tilstrækkelig Grund, idet lignende Hensyn

som de, der i Bemærkningerne ti l forrige Kapitel

fremhævedes for ikke at gjøre Brug af Stats-

anklageren i Ægteskabssager udenfor de i §

40? omhandlede Tilfælde, ogsaa gjøre sig

gjældende i Sager om Umyndiggørelse.

ifølge § 410 indledes Sagen altid med,

at der t i l vedkommende Underdommer indgives

skriftligt Andragende, faavidt muligt ledsaget

af skriftlige Beviser for de Omstændigheder,

ved hvilke Umyndiggørelsen skal begrundes.

Skjonnes yderligere Oplysninger fornødne,

kan Underdonuneren gjøre Vedkommende op-

mærksom herpaa og opfordre ham t i l at til«

vejebringe dem, ligesom han kan indkalde den,

der søges umundiggjort, t i l at møde for ham.

Herigjennem bliver det muligt for Under-

dommeren at tilvejebringe det fornødne Grund«

lag for Afgjerelfen af de Spørgsmaal, som i

§ 410 henvises t i l hans Nfgjørelse, dels om

endelig Umyndiggørelse, forsaaviot Andragendet

er udgaaet fra den Paagjældende selv eller

denne dog ikke indvender Noget imod dct,

dels om det foreløbige Umyndiggjørelsesdekrct,

fom i andet Falo efter Omstændighederne kan

blive at afsige af Unoeroommeren. Om

Grunden ti l disse Spørgsmaals Henlæggelse

til Underdommeren henvises forøvrigt ti l den

ovenfor givne Udvikling.

Gre Betingelserne for Spørgsmaalets

I Kjebenhavn alene vur samledes Antallet af
llmyndignM-elser efter Gjennemsnit af Fem-
aaret 18U8-1U72 25 aail ig.

endelige Afgjørelse ved Underdommeren ikke

forhaanden, har denne at indsende Andragendet

og de samme ledsagende Beviser i Forbindelse

med saadan skriftlig Erklæring, hvortil han

maatte finde Grund, ti l Formanden for den

! Landsret, under hvilken han staar. Ved Lands«

! retten bliver derefter Sagen at behandle efter

^ de for Landsretsproceduren gjældende alminde-

> lige Forskrifter (§ 420 1ste Stykke) med

enkelte af det Offentliges Interesse og Sa-

gens øvrige særegne Beskaffenhed følgende

^ Lempelser, se §§ 412—416 . ifølge § 412

! skal der saaledes af Landsrettens Formand,

^ saa snart Sagen er indkommet ti l Retten,

, beskikkes en Sagfører t i l at varetage dens Tarv,

! som føges umyndiggjort, hvis ikke en Sag-

^ forer anmelder sig som antagen af denne selv.

Nødvendigheden af den heromhandlede Foran«

! stakning er indlysende, hvor Andragendet om

! Umyndiggjørelse slettes paa den Paagjældendes

! Aandssvaghed. Men selv hvor Andragendet

ststtes paa anden Grund, saasom Ddselhed,

fore dog lignende Hensyn som de, der ligge

ti l Grund for den tilsvarende Regel i 2Egte°

skabssager, t i l ikke at tilstede en Umyndig-

gørelse, uden at der er taget t i l Gjenmæle

i Sagen. Derefter berammer Landsrettens

Formand ti l Sagens mundtlige Forhandling

et Retsmøde, t i l hvilket begge Parter ind-

kaldes ved Foranstaltning af Formanden.

Efter de heromhandlede Sagers Beskaffenhed

yar man ikke anset det fornødent at kræve

en saadau forberedende Skriftverling, som i

den almindelige Procesmaade gaar forud for

den mundtlige Forhandling. De af Underretten

indsendte Aktstykker, med hvilke Indstævntes Sag-

fører forudsættes at have havt behørig Lejlighed

ti l at gjøre sig bekjendt forinden Retsmødet,

ville viftnok afgive et tilstrækkeligt Grundlag.

I det t i l den mundtlige Forhandling ansatte

Retsmøde bliver det, efterat Parterne have

ytret sig, at bestemme, om der allerede paa

Grundlag af de foreliggende skriftlige Beviser

og Erklæringer kan træffes endelig Afgjørelse

i Sagen, eller om en yderligere Bevisførelse

behøves (§ 413). Findes Andragendet om

Umyndiggjørelse allerede efter de foreliggende

Oplysninger at burde afvises som ugrundet,

ophaver Landsretten det foreløbige Umyndig«
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gjørelsesdekret, dersom et saadant maatte være

afsagt af Underdommeren. Skal yderligere

Bevisførelse foregaa, berammes der hertil et

senere Retsmøde, i hvilket da Parterne maa

fremstille de Vidner og Skjonsmænd og frem-

komme med de andre Beviser, som de formene

at kunne benytte og forskaffe. Derhos kan

Retten, hvor den finder Grund dertil, af

egen Drif t indkalde den, der søges umyndig-

gjort, t i l at mode ti l Afhorelse for den, en

Afvigelse fra de almindelige Regler, som be-

grundes ved disse Sagers særegne Beskaffen-

hed. At der jævnlig vi! være Grund for Ret-

ten t i l i Medfør af § 76 at lade den nævnte

Afhørelse foregaa for lukkedeDøie, er enSelvfølge.

Naar Bevisførelsen er sluttet, finder endelig Af»

gjørelse Tteo i Sagen. Rettens Afgjørelsertrcrffes

efter frit Skjon, og der kan altfaa ikke af

indrømmende Proccserklæringer, Tavshed eller

ubestemte Erklæringer flyde de Virkninger, som

efter de almindelige Regler i borgerlige Sager

stulle eller kunne tillægges saadant Forhold;

men slige Omstændigheder kunnc alene komme

i Betragtning som Bevismidler. Heller ikke

kan der i Tilfælde af Sagsøgtes Udeblivelse

træffes Afgjørelse i Henhold t i l § 286 ; men

Sagen maa i faa Fald udsættes, indtil der er

truffet fornøden Foranstaltning t i l , at der kan

blive givet Mode for Sagsøgte. Udebliver

derimod Tagsøgeren, vil Sagen i Reglen være

at afvise; dog kan Retten udscrtte den, dersom

Omstændighederne give Grund hertil (§ 415).

Hvad angaar Afholdelsen af Sagens

Omkostninger, gives der i K 416 nogle

Regler, som vistnok ville findes stemmende

med Forholdets Natur. Bliver Paagjældende

umyndiggjort, er det givet, at Foranstaltningen

er truffen i hans Interesse, og Omkostningerne

bør derfor paalægges ham. Ligesaa klart er

det, at han ikke bor afholde Omkostningerne,

naar Andragendet om Umyndiggjørelse ikke

tages t i l Folge. Derimod synes det naturligt

i dette Tilfælde at lade den, som har rejst

Sagen, bære Omkostningerne. Heri vil

tillige ligge en Modvoegt imod ugrundede

Andragenders Fremsættelse, Er Sagen rejst

af Dvrighedeu, blive Omkostningerne, hvis

Andragendet ikke tages til Folge, at paalægge

det Offentlige, for hvem denne Forpligtelse

ikke kan have nogen videre økonomisk Be»

tydning.

Den Fremgangsmaade, der efter det An-

forte jkal følges ved Umyndiggjsrelse i egent-

lig Forstand, bliver efter § 417 ligeledes at

anvende, naar Andragende om, at Enke

maa fættes under fast Lavværgemaal, frem»

sættes af Andre end hende selv. Derimod

gives der i § 417 2det Stykke en særlig

Bestemmelse for det Tilfælde, at en Enke selv

begjærer at blive sat under en fast Lavvange.

Medens det iøvrigt er en i vor Ret an-

erkjendt Grundsætning, at Ingen bor have

! Adgang til at blive umyndiggjort, blot fordi

han felv onsker en saadan Foranstaltning, har

! det viftnok længe været almindelig antaget i

Praris, at en Enkes Begjæring om at sættes

under fast Lavværgemaal kan tages t i l Følge

uden videre Undersøgelse, og skjout denne

Praxis ikke kan ansees for stemmende med

D, L. 3 — 17—42, har man dog fundet det

!rettest at stadfæste en Frcmgangsmaade, der

har været fulgt i saa lang Tid. Kun er det

z en Folge af Udkastets Princip, at Bestikkelsen

i det nye System bliver at meddele af en Ret,

i dette Tilfælde naturligs! Underretten.

Bestemmelsen i § 418, der gaar ud paa

at sikre den hurtigst mulige Iværksættelfe af

de i Anledning af Umyndiggjørelsesdekretet

fornødne Foranstaltninger, trænger ikke t i l

nærmere Forklaring.

I § 419 omhandles den Fremgangs-

maade, der bliver at iagttage, naar Umyndig-

gjørelsesdekretet begjæres ophævet, fordi Grunden

ti l denne Foranstaltnings Vedbliven formenes

at være bortfalden. Da den Trang t i l hurtig

Indgriben, der faa hyppigt er forhaandm ved

Umyndiggjsrelser, ikke gjør sig gjældende i

! det heromhandlede Tilfælde, skal Andragendet

om Umyndiggørelsens Ophævelse ikke ind

leveres t i l Underdommeren, men umiddelbart

tilstilles vedkommende Landsrets Formand.

Andragendet kan fremsættes af de Samme,

der ifølge § 409 kunne rejse Sag om Umyn-

diggjørelse, altsaa ogsaa af den Umyndiggjorte

selv. Dog er det t i l Forebyggelse af, at

Retten bebyrdes med ugrundede Andragender,

! hvortil efter Erfaringens Vidnesbyrd Umyn»

^ diggjorte ere meget tilbøjelige, fundet
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lettest for det Tilfælde, at Begjceringen frem-

kommer fra en paa Grund af Eindssvaghed

Umyndiggjort eller Andre paa hans Vegne,

at knytte Adgangen t i l Retsforhandling t i l

den Betingelse, at Andragendet er ledsaget

af en Læges Anbefaling, Skal Andragendet

ikke, fordi en saadan mangler, lades upaa»

agtei, har Landsrettens Formand t i l Sagens

Foretagelse at beramme et Retsmøde, om

hvilket der, forsaavidt Andragendet er udgaaet

fra den Umyndiggjorte, skal meddeles hans

Værge betimelig Underretning. Hvid angaar

Sagens videre Behandling for Retten, har

man troet at kunne blive staaende ved en

simplere og mindre formlos Fremgangsmaade

end den, der fslges ved Umyndi.igjørelser.

Navnlig er det ikke fundet nsdvendigi at an-

ordne en egentlig kontradiktorisk Forhandling,

men Afgjsrelse træffes, efterat Retten har

hort den Paagjcrldende og provet de af ham

fremførte Beviser.

ifølge § 420 kan Paaanke af Lands-

rettens Beslutninger i de i nærværende Ka-

pitel omhandlede Tilfælde ikke sinde Sted.

Da Afgjørelsen i disse Sager hviler paa et

Skjsn, vilde Paaanke være unyttig i et

Processystem, som ikke giver Adgang t i l ny

Bedømmelse af Bevisspørgsmaalet. Heller ikke

er der Grund ti l at overføre de i tredie Af-

snit, Kapitel I I . givne Regler om ny Fore-

tagelse af Sagen ved samme Ret, idet Spørgs-

maalet om Umyndiggørelse eller Ophævelse

af denne Foranstaltning t i l enhver Tid kan

optages paany.

Kapitel V I .

Om FremganaMaaden ned at erhverve Morti-
fikatillns- eller Ejendomsdom.

Overgangen ti l det nye Processystem

maa efter Forholdets Natur medføre nogle

Forandringer i de hidtil gjældende Regler om

den formelle Fremgangsmaade, der bliver at

følge i Mortisiklltionssager. Derimod har

man ikke fundet Grund t i l at gribe ind i de

bestaaende Regler om, hvem der kan søge

Mortifikation og hvilke Dokumenter der kunne

mortificeres, eller angaaende Retsvirkningerne af

Mortisikation. Disse Svorgsmaal falde udenfor

Civilprocessen og maa afgjøres efter Hensyn,

der ere ganske uafhængige af den gjældende

Procesform. Bestemmelserne i det foreliggende

Kapitel angaa derhos — som allerede antndet

i dets Overskrift — kun de Tilfælde, i

hvilke Mortiftkationen er betinget af forud-

gaaende retslig Forfølgning og Dom, medens

den Række Lovbud, der give Adgang t i l at

opnaa Mortifikation uden Iagttagelse af saa-

dan Fremgangsmaade, t. Ex. med Hensyn t i l

Sparekasseboger, i det Hele blive uberorte af

Udkastets Bestemmelser.

Af de Forandringer i de paa dette Omraade

gjældende Regler, som Udkastet har bragt i

Forflag, er den væsentligste Bestemmelsen i

§ 422, der henviser Afgjørelsen af det Spørgs«

maal, om Mortifikationsstævning maa ud-

stedes, t i l Retskjendelse i Stedet for de hidtil

brugelige administrative Bevillinger, en For-

andring, der stemmer med det forovrigt af

Udkastet fulgte System og heller ikke er ganske

uden Forbillede i>dm gjældende Ret. se Lov

om Oplagshuse af 23de Februar 1866 § 9.

At dernæst Afgjsrelsen af det heromhandlede

Spørgsmaal er henlagt t i l Landsretten,

stemmer med Udkastets almindelige Princip,

ligesom det ogsaa i og for sig er af Betyd-

ning ved disse Afgjørelser at have den Be-

i tryggelse, som en Kollegialrets Kjendelse af»

giver. Endelig vil det vistnok findes natur-

ligt, at den samme Ret, som træffer den nys-

nævnte Afgjørelse, cgsaa skal behandle selve Mor-

tisikationssagen. Denne skal derfor uden Hensyn

t i l Sagens Værdi gaa t i l Landsretten. Et

andet Spørgsmaal er, om der maatte være

Grund t i l , hvor Sagens Værdi er ringe, at

lade indtræde en Lempelse i Omkostningerne;

men dette Spørgsmaal, hvis Losning ikke

horer hjemme i det foreliggende Udkast, vil

frembyde sig, t i l hvilken Ret end Mortifika-

tionssagen henlægges.

§ 421 optager i det Væsentlige de nu-

gjældende Værnethingsregler, kun udtrykte paa

en simplere Maade. Forsaavidt ikke Doku-

mentet er et Pantebrev i fast Ejendom, hen«

viser Udkastet, i Overensstemmelse med hvad

der ogsaa efter den bestaaende Lovgivning er

den almindelige Regel, Mortifikationssaaen ti l

23
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Retten paa det Sted, hvor Dokumentet er ud-

stedt. I fremmede Lovgivninger lægges hyppigt

Vægten paa Opfyldelsesstedet; men det kan

lettere tæntcs at vare Gjenstand for Tvivl,

hvor Opfyldelsen rettelig maa antages at

skulle foregaa, end hvor Dokumentet er udstedt,

da dette sidste er et rent faktisk Zporgsmaal,

som i Reglen let kan besvares og ordentligvis

endog vil være tilstrækkelig oplyst ved selve

Dokumentets Indhold. For det sjældnere fore-

kommende Tilfælde, at tisse Regler ikke lade sig

anvende, f. Ex., fordi Dokumentet er udstedt af

en dansk Undersaat i Udlandet, har man ikke

fundet det nødvendigt i Lighed med den gjældeude

Ret at henvise Værnethingets Fastsæitel'e t i l en

Afgjørelse, som træffes for hvert enkelt modende

Tilfælde; men Sagen skal i saa Fald efter

Udkastet altid anlægges i Kjobenhavn, en

Regel, som neppe kan medføre nogen praktisk

Ulempe.

I §§ 422—425 gives der Negler om

Fremgangsmaaden, som bliver at wlge ved

Afgjørelsen af det Spørgsmaal, om Morti-

fikationsstævning maa udstedes. Herom skal

der t i l Landsretten for de? Sted, hvor Mort i-

fikationssagen i Henhold ti l § 421 vil være

at anlægge, indgives skriftlig Begjærina, led-

saget af Oplrsninger, fom vise, at den, der

søger Mortifikation, er berettiget t i l at erholde

den, oa navnlig om Maaden, hvorpaa Doku-

mentet er frakommet ham, hvorhos det paa-

gjældende Dokument selvfølgelig, for at der

overhovedet skal kunne være Tale om

at mortificere det, maa betegnes med en

faadan Tydelighed, at det ikke kan forver-

les med andre. Selve Afgjørelsen træffes

ved Kjendelse i et Retsmøde, hvor Retten, for-

inden der tages Beslutning i Sagen, kan stille

Spørgsmaal ti l Andrageren, som derfor

skal tilsiges t i l Modet. ' Udebliver han eller

befindes hans Svar nfyldestgjsrende, kan

Retten nægte ham at udstede Indkaldelsen,

Efter flere fremmede Lovgivninger kan det

paalægges Andrageren at beedige sin For-

klaring. Men ligesom man overhovedet i det

foreliggende Udkast har lagt an paa saa lidt

som muligt at gjøre Brug af Partsed, faa-

ledes har man ogsaa i det heromhandlede

Tilfælde troet at kunne undvære det nævnte

! Institut, der ikke paa dette Omraade har vcrret

! i Brug under det ældre hos os bestaaende System

og endnu mindre synesatkunne være nodveudigt i

det nye, som gjennem Andragerens Afhorelse —

for hvilken han selvfølgelig maa staa t i l An-

svar efter Straffebestemmelserne om falsk For-

klaring for Retten — giver et Middel t i l

Sagens Oplysning, der ikke tidligere havdes.

En Fordel ved den nye Ordning er,

at Afgjsrelsen af Spørgsmaalet om Mort i-

fikationZstævningens Tilstedelighed kan gjøres

t i l Gjenstand for Paaanke, dersom Ind -

kaldelses Udstedelse nægtes. Derimod bliver

der i modsat Fald selvfølgelig ikke Spørgs-

maal om Paaanke paa dette Trin, men Sagen

gaar videre. ifølge § 425 kan den, der vil

anke over, at Udstedelse af offentlig Indkaldelse

er nægtet kam, under Form af Besværing

indanke Landsrettens Kendelse for Hojesteret,

som da afgjør Sagen paa Grundlag af den

indgivne skriftlige Begjæring med tilhoiende

Oplysninger i Forbindelse med den Protokol-

tilforsel. som i Henhold t i l § 424 sidste

Stykke foretages ved Landsretten angaaende

de t i l Andrageren stillede Spørgsmaal og af

ham afgivne Svar.

Reglerne for selve Mortifikationssagens

Behandling indeholdes i §§ 4 2 6 — 4 3 1 .

Sagen indledes med en offentlig Indkaldelse,

som udfcrrdiges af Retten i Overensstemmelse

med den indgivne Begjæring og derefter

af den, der søger 'Mortifikation, foran-

staltes bekjendtgjort i de offentlige T i -

dender. Indkaldelsen sker ifølge § 427 t i l

en af Retten bestemt Retsdag, .som ikke maa

falde tidligere end 12 Uger og ikke senere

> end 1 Aar etter Indkaldelsens tredie I nd -

rykkelse i de offentlige Tidender. Denne Ord-

ning, der gjør det muligt ved Fastsættelsen af

Varslets Længde at tage Hensyn t i l det

enkelte Tilfældes Beskaffenhed maa vistnok

foretrækkes for den hidtil gjældende almindelige

Regel, hvorefter Varselet altid var Aar og

Dag og saaledes hyppigt blev længere, end

det kunde ansees for nødvendigt, jfr, herved Lov

om Oplagshufe af 23de Februar 1866 § 9,

der for denne Lovs Omraade gav en lignende

Forskrift om Varselets Ansættelse som den, der

i nærværende Udkast er foreflaaet fom al-



179

mindelig Regel. Iøvrigt svare Udkastets Be-

stemmelser om Indkaldelsens Indhold i alt

Væsentligt t i l de bestaaende.

Efter den gjældende Ret antages den

Omstændighed, at Nogen melder sig i Henhold

ti l den udgaaede Indkaldelse og fremsætter

Indsigelse, i og for sig at maatte være t i l

Hinder for, at der kan gives Moriifikaiions-

dom. Herved tillægges der imidlertid den

angivne Omstændighed en videregaaende Virk-

ning, end der efter Sagens Natur synes at

kunne tilkomme den. Den naturlige Ordning

er vistnok, at den, der føger Mortifikation, naar

det under en særskilt Sag er blevet endelig

afgjort, at den fremkomne Indsigelse er

ugrundet, opnaar ganske den samme Stil l ing,

som om der ikke fra først af var modt

Nogen. I Overensstemmelse hermed fastsættes

det i K 428 2det Stykke, at Sag-

søgeren, naar Nogen moder i Henhold

t i l Indkaldelsen og fremsætter Indsigelse, er

berettiget t i l , forsaavidt Retten ikke i den

brugte Fremgangsmaade ser nogen Hindring

derfor, at forlange Mortifikationsdom afsagt

med udtrykkeligt Forbehold af den Msdendes

Ret. Spørgsmaalet om den Modendes Ret

ti l at modsætte sig Moitifikationen bliver da

at afgjøre under en færskilt Sag, med Hensyn

til hvis Anlæg og Udførelfe i Et og Alt for-

holdes efter de almindelige Regler, se § 429.

Det er ikke fundet nødvendigt at give en be-

stemt Regel om, hvilken Part der skal an-

lægge Sag, enten den, der ssger Mortifika-

tion, eller den, som har rejst Indsigelse der-

imod, men det overlades ti l Parterne selv, hvem

af dem der vil tage Initiativet. Bliver Sa-

gens endelige Udfald, at den imod Mortifika-

tionen rejste Indsigelse forkastes, faar den

Mortifikationssøgende ifølge § 430 samme

Retsstilling, som om den oprindelig med For-

behold afsagte Mortisikationsdom var givet

uden faadant.

I Z 431 udtales, at Mortifikationsdomme

som saadanne, hvad enten de ere afsagte med

eller uden Forbehold, ikke kunne angribes ved

Paaanke undtagen paa Giund af Fejl eller

Mangler ved den brugte Fremgangsmaace

eller paa Grund af, at Tilfældet ikke egner

sig t i l Morlifikation. At Paaanke maa

kunne bygges paa sidstnævnte Grund, er al-

deles klart efter den nye Ordning. Forovrigt

maatte det heromhandlede Punkt ogsaa efter

den gjældende Ret kunne indbringes for Dom-

stolene som et Spørgsmaal, om Administra-

tionen har overskredet sin Kompetence ved

Mortifikationsbevillingens Meddelelse.

ifølge § 432 sidste Slykke bersrer det

foreliggende Udkast ikke Bestemmelserne i Frd,

28de Marts 1845 § 17 om Adgang for

Panteboaernes Bestyrere t i l at erhverve Dom

til Udslettelse af forældede Hæftelsesbreve.

Disse Bestemmelser angaa et Forhold af helt

anden Beskaffenhed end den Mortifikation,

der udaaar fra Parten, Derimod skulle Ud-

kastets Regler finde Anvendelse paa den i

Lov 23de Februar 1866 § 9 omhandlede

Mortifikation ar Oplagsbeviser, dog saaledes,

at det for disse Tilfælde, i Overensstemmelse

med hvad der er hjemlet i den nævnte Lov,

ved Kjendelse kan bestemmes, at de oplagte

Varer imod Sikkerhedsstillelse kunne udleveres

eller afhændes, forinden Varselet er udlebet.

Efter § 433 skulle Udkastets Bestemmelser

om Mortifikation med de af Forholdets Natur

flydende Lempelser ogsaa komme tit Anvendelse,

naar Nogen vil søge Ejendomsdom efter forud-

gaaende offentlig Indkaldelse. Den gjældende

Rets Regler om Adgangen ti l at søge saadan

Ejendomsdom saavelsom om Retsvirkningerne

af den blive derimod iøvrigt ikke berorte af

Udkastet, se § 434.

Syvende Afsnit.

O m Rettens T v a n g t i l Forp l ig te lsers

Opfy lde lse.

I nærværende Afsnit indeholdes dels Reg-

lernc om Erekution i egentlig Forstand og

dertil sig stuttende Tvangsauktion eller den al-

mindelige Anvendelse af Tvangsmyndigheden,

som finder Sted i Henhold t i l Dom, offentligt

Forlig eller anden Akt, som Lovgivningen der-

med har sat i Klasse, dels Reglerne om den

Anvendelse af Tvangsmyndigheden, som Ud-

kastet undtagelsesvis i Overensstemmelse med den
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gjaldende Ret hjemler for en vis Kreds af

Tilfælde, uden at der foreligger et faadant

Grundlag, (Udpantning samt Udslettelses- og

Indsættelsesforretninger.)

Forste Hovedafdeling.

Om Gxeku t i on og T v a n g s a u k t i o n .

Saavel efter den franske Ret som efter

den nye Civilproceslov for det tyske Rige, der

forsaavidt har optaget den hidtil kun i enkelte!

tyske Retsterritorier, navnlig det rhinske og det!

hannoverske, bestaaende Ordning, cr Tvangs-!

myndighedens Udovelse for en væsentlig D e l '

henlagt t i l en underordnet Betjent (Qui38iei,

Gerichtsvollzieher), som ikke har nogen Juris-

diktion og ikke forudsættes at vcere Jurist.

Han handler vel under et almindeligt T i l -

syn af Retten; men naar kun det fornødne

Exekutionsgrundlag haves tilstede, iværksætter!

han selvstændigt og paa egen Haand efter Re-!

kvirentens Forlangende de exekutiue Handlinger

uden Hensyn t i l , at der fra Domfældtes Side

fremsættes Indvendinger. Hvis denne skal

kunne standse Erckutionen, maa han forevise i

et Inhibitorium fra en Ret, og det er altsaa

for Retten, at han, for at cpnaa Udstedelsen

af et saadant Inhibitorium, maa fremkomme

med sine Indsigelser mod Gxekutionen, hvorimod

Ezekutionsbetjenten ikke kan tage disse Ind-

sigelser under Paakjendelse. Naar Erckutionen

er sket, foretager eller forestaar derefter den

samme Betjent Forauktioneringen af det Gods,

hvori der er gjort Exekution, forsaavidt det

ikke er fast Ejendom. Grekution i faste Ejen-

domme og deres Forauktionering (den iaakaldte

Subhastation) forestaaes derimod af Stedets

Ret (Gnkeltdommeren.)

Som det vil sees (§ 437), har Udkastet

ikke foreslaaet en saadan Ordning indfort her

i Landet, men det har bevaret den gjældeude

Rets Negel, hvorefter Exekutioner foretages af

en med Jurisdiktion udrustet Embedsmand.

Kongens føged, der er i Besiddelse af

de Egenskaber, som udførdres for at være

Dommer. Man har nemlig ikke kunnet

finde det tvivlsomt, at denne Ordning, hvor

iøvrigt Betingelserne for den ere tilstede, ficm-

byder væsentlige Fordele fremfor det i de

ovennævnte Lovgivninger fulgte System. Hvis

man overdrager Udforelsen af Exekutioner t i l

en underordnet Betjent uden Jurisdiktion,

maa der enten opstilles den Regel, at denne

Betjent skal fravige Forretningen, saasnart

Domfceldte overhovedet gjør nogen Indsigelse

mod dens Fremme, indtil Indsigelsen er paa-

kjendt af Retten, eller ogsaa maa det, som

efter hine Proceslove, vcere Reglen, at Forret-

ningen ubetinget nyder Fremme uden Hensyn

ti l de fremkomne Indsigelser. Men begge

Ordninger medføre Ulemper, som derimod

undgaaes, naar Gxekutor saaledes som efter

vor gjældende Ret forsynes med Jurisdik-

tion, saa at han strax paa Ttedet kan paa-

kjende de fremkomne Indsigelser og, hvis han

finder dem ugrundede, fremme Forretningen.

At Exekutor er istand hertil, er en betydelig

praktisk Fordel. Det horer nemlig, som bekjendt,

ikke t i l Sjældenhederne, at der fremkommer

Indsigelser mod en Ezekution, selv hvor Grund-

laget for denne er en Dom. Og vil man,

som Udkastet i Overensstemmelse med vor

tidligere Retsudvikling har foreslaaet, aner-

kjende offentligt Forlig samt under visse Be-

tingelser Pantebrev i fast Ejendom fom Gxeku^

tionsgrundlag (§ 435 2° og 3"), fremtræder

det som særlig nedvendigt, at Gzekutor har

Myndighed ti l at paakjende de forskjellige

Indsigelser mod disse Akters Gyldighed, som

kunne fremkomme. Endelig maa endnu er-

indres, at Udkastet ligesom den gjældende Ret

i visse Tilfælde (Udpantning samt Udsættelses-

og Indsættelsesforretninger) hjemler Anvendelse

af Tvangsmyndigheden ti l Rettigheders Gjennem-

forelse, uagtet der ikke foreligger noget af de

nysnævnte Grundlag og saaledes er en endnu

nærmere liggende Mulighed for Indsigelsers

Fremkomst.

Det fortjener ogsaa at bemærkes, at der

i senere Tider i Frankrig har hævet sig

Stemmer mod den ovenfor beskrevne Ordning,

f. Ex. Regnard, idet man har foreslaaet at

henlægge Exekutioners Udforelse t i l Fredsdom-

merne. Paa den anden Side har vel, som

ovenfor bemærket, den nye Civilproceslov for

det tyske Rige, om end med nogen Lempning,
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indfort den rhinske Rets Gerichtsvollzieher-
Institut i hele Riget, et Skridt, der i Lovud-

kastets Motiver erklæres at ville blive af ikke

ringe Betydning for Retsforfølgningens Frem-

me. Men naar denne Ordning er bleven

roeft faameget i Tyskland, bænger dette sam-

men med den uheldige Maade, hvorpaa Tvangs-

myndighedens Udøvelse var ordnet efter den

hidtil i en stor Del af Tyskland gjældende

Ret. Thi det var sædvanligt, ,̂t Dommens

Exekution forestodes af den Ret, som havde afsagt

Dommen; det var altsaa denne Ret, t i l hvilken

Domhaveren maatte henvende sig med sin Ere-

kutionsklage, og som derefter, naar den havde

besluttet Ezekutionen, besørgede den udfsrt ved

et Bud, der kun var et rent mekanisk Redskab

for Retten og altsaa ingen Ting kunde foretage

paa egen Haand. I Sammenligning med

denne Ordning betragte Motiverne t i l Ud-

kastet t i l Civilprocesloven for det tyske Rige

Erekutionens Henlæggelse t i l en paa eget An-

svar handlende, skjønt ikke med Jurisdiktion

forsynet, „Gerichtsvollzieher" som et Fremskridt,

og fremhæve, at der herved gives Domhaveren

Udsigt t i l en virksommere Tvangsanvendelse,

idet Gerichtsvollzieher under Folclsen af sit

Ansvar og med fin mere selvstændige Stil l ing

vil kunne klare sig i mange Tilfælde, i hvilke

et blot Retsbud ikke vilde kunne bringe Sagen

ti l Ende, og idet overhovedet en større Hur-

tighed i Tvangsanvendelsen vil opnaaes. Disse

Grunde kunne ikke efter vore Forhold være af

nogen Betydning. Den Omstændighed, at

Ezekutor hos os er udrustet med Jurisdiktion,

bevirker, at der ikke sker noget Vrud paa den

fornødne Hurtighed i Tvangsanvendelsen, og

over Mangel paa pligtmæssig Energi eller over

partisk Lunkenhed hos vore Fogder som Gze-

kutorer har man aldrig hørt klage. Det turde

derimod netop vcrre en Fordel, at man af

Fogden, som jo er Underdommeren selv, langt

snarere end af en underordnet Betjent, der

ikke kan forudsættes at staa højt i Dannelse,

tor vente, at han som Ezekutor vil vise en passende

Takt og Humanitet, hvor en saadan maatte være

paa fin Plads, og at han red sin hele S t i l -

ling efter Omstændighederne vil kunne fore-

bygge altfor hensynsløse Anvendelser af Tvangs-

myndigheden, som, om end strengt taget lovlige,

dog maa ansees for lidet ønskelige. I Frankrig

vælger Domhaveren selv sin lluissisi, og her-

paa sættes der megen Pris, fordi man mener,

at vedkommende dmsziyr under denne frie Kon-

kurrence vil være mere ivrig efter at tilfreds-

stille Domhaveren og skaffe ham Fyldestgørelse.

Hos os vilde man vistnok snarere føle sig fra-

stødt ved denne Tanke; man vil sikkert i den

omhandlede Henseende ligesom hidtil finde en

tilstrækkelig Garanti deri, at Gzekutioner hen-

lægges t i l Underdommecen som føged, og det

vil efter den almindelige Tænkemaade hos os

snarere blive anset for en Fordel, at Gzckutor

er en Mand, af hvem man, naar Omstændig-

hederne tale derfor, kan vente et vist Maade-

hold. Endnu bemærkes, at Civilp'-ocesloven

for det tyske Rige ikke har turdet overlade

m Gerichtsvollzieher Afgjørel'en af, om Dommen

er i Ezekutionsstand, navnlig med Hensyn ti l ,

om Retsmidler ere bragte t i l Anvendelse mod

den eller ikke. og derfor foreskriver, at Dom-

haveren, forinden der kan foretages Erckution,

maa erhverve en Erigibilitctsattest. Om denne

Attest maa han da henvende sig t i l Rets-

skriveren ved den Ret, som har afsagt Dom-

men i første Instants, eller efter Omstændig-

hederne ti l Retsskriveren ved Nppelinstantsen.

Indførelsen af en saadan Ordning og de der-

med forbundne Omsvøb undgaaes, naar Gxe-

kutionerne henlægges t i l Fogden, ti l hvcm det

kan betroes at afgjøre alle Spørgsmaal om

Gxigibilitetens Indtræden ligesaavel som alle

andre Tvistigheder, der maatte opstaa under For-

retningen. Ligeledes vil der i det Følgende (jfr.

de Side 192—193 fremsatte Bemærkninger

t i l § 451) blive gjort opmærksom paa end-

nu et Forhold, ved hvis Ordning det vil vise

sig forbundet med ikke uvæsentlige praktiske

Fordele, at Giekutionen foretages af en med

Jurisdiktion forsynet Embedsmand.

Ligesom man efter det Anførte har

maattet anse denne Ordning for den i

sig hensigtsmæssigste, saaledes turde det og-

saa være den, der bedst stemmer med Sa>

gens Natur, idet Grckution, og Tvangsauk-

tion begge som henhørende ti l Retsforfølg-

ningen efter deres Væsen nærmest maa ansees

for judicielle Akter, og endelig er den Betragt-

ning blevet anfet for afgjørende, at der i al
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Fald ikke er nogen Grund ti l at opgive den

tilvante Ordning af dette Forhold, medmindre

derved kunde opnaaes væsentlige Fordele. Som

en faadan er det vel blevet anført, at i ian ved

at fritage Underdommerne for de heromhand-

lede Forretninger muligen vilde kunne opnaa

nogen Formindskelse i deres Antal; men saa-

længe mange andre judicielle Forretninger, f.

E^. den kriminelle Forundersøgelse og Skifte-

forvaltningen, maa henlægges t i l Underdom-

mernc, vil det væsentlig blive andre Faktorer,

navnlig de lokale Forhold og ifær Afstands-

hensynet, som maa blive bestemmende for, hvor

stort deres Antal bør være, og den Omstæn-

dighed, at Erekution henlagdes t i l andre Funk-

tionærer, vilde ikke faae nogen væsentlig Ind-

flydelse i faa Henseende.

Den gjæloende Ret henlægger, som be-

kjendt, ikke Foretagelsen af det efter Uolæget

følgende erekutive Skridt, Tvangsauktionen, t i l

Fogden, men t i l Auktionsdirekteuren. Denne

Ordning, som vistnok staar i Forbindelse med,

at ogsaa frivillige Auktioner hos cs betragtes

som judicielle Akter, er ukjendt i dc fleste

fremmede Lovgivninger. Disse betragte i Al-

mindelighed Udlægct og Tvangsauktionen som en

Enhed og henlægge derfor Afholdelsen af sidst-

nævnte t i l famme Myndighed, som har fore-

taget de første eiekutive Skridt. Da man i

nærværende Udkast er gaaet ud fra, at dc

Auktioner, der ikke ere Tvangsauktioner, ikke

fremtidig skulle vedblive at være judicielle

Handlinger (jfr. den Tide 210 ff. givne Ud-

vikling af dette Spergsmaal), er det anset for

hensigtmæssigt ogsaa hos os at simplificere det

hele Forhold ved at henlægge Tvangsauktionens

Afholdelse t i l den føged, der har foretaget

Efekutionen (§ 497), en Forandring, som

iøvrigt ikke har udøvet nogen videre Indfly-

delse paa Reglerne om Tvangsauktion,

I nærværende Affnit, navnlig den Del

af samme, som handler om Ezekution, har

Udkastet i Modsætning t i l , hvad der er

Tilfældet i de foregaaende Afsnit, som inde-

holde Reglerne om Domsbehandlingen, i

væsentlige Punkter kunnet bygge paa den

gjældende Ret som Grundlag. Medens

nemlig Gjennemførelsen af Mundtligheds- og

Umiddelbarhedsprincipet for Domssagernes Ved-

kommende har maattet fore ti l en fuldstændig

Omdannelse af det hele Processystem, ville

Retsreglerne om Ezckution og Tvangsauktion

og Proceduren under disse Retshandlinger ikke

i nogen meget væsentlig Grad paavirkes af

disse Principers Gjenncmførelse, Thi al Be-

visførelsen efter det nye System ordentligvis

skal forcgaa umiddelbart for en Ret, som uden

Appel paakjender Bevisspørgsmaalet medfører

vel, at en egentlig Bevisførelse ved Vidner,

Syn og Skjøn cg Parternes personlige Af-

høring i Reglen ikke kan ske for Fogden. Men

paa en mcoet lignende Maade stiller Forholdet

sig efter den gjældende Ret. Om der end

efter denne ikke principielt er Noget t i l Hinder

for, at Vidneforklaringer og Synsforretninger

fremlægges for Fogden t i l Oplysning om om-

tvistede Fakta, finder Saadant i Virkeligheden

meftm aldrig Sted og kan i Almindelighed

ikke finde Sted, fordi slige Bevifer ikke haves

paa rcde Haand og Udsættelse t i l deres T i l -

vejebringelse ikke kan faaes; det er saaledes i

Reglen forft under Appellen, at der bliver Tale

om en egentlig Bevisførelse, og Parterne have

derfor en uindskrænket Adgang t i l under

Appellen af Eiekutionsforretningcr og Tvangs-

auktioner at fremkomme med Nyt, Derved, at

Udkastet allerede af Hensyn til,Umiddelbarheds-

principet regelmæssig maa henlægge Bevisførel-

sen t i l Appellen, indføres der altfaa i Virkelig-

heden ikke noget Nyt. Medens Forhandlingerne

for Fogden efter det Anførte staa ubersrte af

Umiddeibarhedsprincipet, vil dette Princip der-

imod i sædvanlig Udstrækning komme ti l An-

vendelse i Appelinstantsen, forsaavidt ikke det

imod Forretningen anvendte Retsmiddel er Be-

sværing, hvorom nærmere nedenfor. Hvad

dernæst angaar Mundtlighedsprincipet, har

dettes Gennemførelse med Hensyn t i l For-

handlingerne for Fogden vel fort ti l enkclte

nye Regler cg Afvigelser fra den gjæloende

Ret, se saaledes § 4 8 3 ; men paa Grund

af den hele Procedures Simpelhed og den

summariske Karakter, som altid maa blive dens

Hovedsærkjende, ville Reglerne cm Proceduren

findes at være af forholdsvis ringe Omfang

og Betydning, og den omtalte Principforan-

dring har derfor ikke kunnet udøre nogen

! mærkelig Indflydelse paa Retsreglernes Indhold.
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Uagtet man saaledes for dette Afsnits

Vedkommende i det Væsentlige har kunnet

bygge paa den gjældende Rets Grundlag, vil

det imidlertid findes, at dets enkelte Bestem-

melser ikke lidet afvige fra de nugjældende.

Dette gjalder dog i mindre Grad om den Del

af nærværende Afsnit, der handler om Gxeku-

tion (Kap, I .—I I I ) , idet de Forandringer i

den ældre Ret, hvorom Kommissionen paa

dette Omraade havde stillet Forstag, for en stor

Del allerede bleve optagne i KonkurZloven af

25de Marts 1872 samt Lou om Udpantning

og om Udlæg uden Grundlag af Dom eller

Forlig af 29de Marts 1873. Af nye Bestem-

melser, der særligt angaa Gxekution, skal kun

fremhæves, at Udkastet har forladt den i vor

nugjældende Ret (Frd. 6te April 1842) an-

erkjendte Grundfætning, at Exekutionen af

Domme, der gaa ud paa Foretagelsen af en

Handling, i Reglen skal ske ved Inddrivelsen

af en i Dommen fastsat daglig eller ugentlig

Mulkt, og istedet derfor opstillet den i flere

nyere Love antagne Regel, at saadanne Dom<

mes Ezekution fkal ske derved, at Domhaverens

Interesse i Dommens Gfterkommelse anstaaes

i Penge, og at Vederlagsbelsbet derefter ind-

drives (K 451), en Forandring, som endvidere

har havt ti l Folge, at Gjældsfængsel efter

Udkastet i det Hele er bortfaldet som Ere-

kutionsmiddel. Mere indgribende ere de

Afvigelser fra den gjældende Ret, som Udkastet

indeholder paa Tvangsauktionens Omraade

(Kap. IV). Udkastet har nemlig her efter flere

fremmede Lovgivningers Erempel gjennemfsrt

den Hovedgrundsætning, at Tvangsauktionen

saavidt muligt fkal være en Opgjørelse, som

omfatter alle dem, der ere interesserede i den

eller de bortfølgte Ting, medens det nu er

Reglen, at enhver Auktionsrekvirent kun iværk-

sætter Retsforfslgningen paa sine egne Vegne

(jfr. Frd. 11te September 1833 § 1 i Slut«

ningen), hvorfor de svrige i Tingen Interes-

serede paa den ene Side have Valget imellem,

om de under Forfslgningen ville forholde sig

aldeles passive, eller om de hver for sig ville

indlede en jævnsides med Rekvirentens gaaende

selvstændig Forfslgning, men paa den anden

Side ogsaa ere indskrænkede enten ti l det ene

eller det andet af disse Alternativer uden at

have noget Krav paa at delagtiggjøres i den

af Rekvirenten foretagne Forfølgning, Som

en Afvigelse fra den bestaamde Ret, der er

fælles for Exekution og Tvangsauktion, skal

endelig anfores, at Udkastet, overensstemmende

med det i Domssager fulgte Retsmiddel-

system, opstiller en dobbelt Form, hvorunder

føgedrettens Afgjsrelser kunne indbringes t i l

hojere Rets Provelse, nemlig ved Siden af

Paaanke i egentlig Forstand Besværing t i l

højere Ret (Kap. V.), hvilket sidste Retsmiddel

der paa føgedforretningernes Omraade er givet

Anvendelse overalt, hvor Anken alene angaai

de processuelle Betingelser for Forretningen

eller den ved samme brugte Fremgaugsmaade.

Kapitel I.

Almindelige Betingelser for Ezetntion.

I § 435 gives en Oversigt over de

Grundlag, i Henhold t i l hvilke Fogden kan

skride t i l Anvendelse af Tvangsmyndigheden.

I saa Henseende fastsætter Udkastet, overens-

stemmende med den gjældende Ret, at Erekution

kan ske paa Grundlag af:

1) D o m m e og K jende lser , afsagte af

lovligt bcstaaende Domstole i Riget saavelsom

af andre indenlandske Myndigheder, der efter

Lovene ere befojede ti l at afsige ezigible Ken-

delser. Ved disse sidste Udtryk sigtes der f. Er.,

t i l Landvæsens- og Overlandvæsenskommissioner,

jfr. Lov 30teDecbr. 1858 § 25 ;

2) F o r l i g , indgaaede for de i Riget

lovlig bestaaende Forligskommissioner, Retter

eller Dvrigheder, for de sidstnævntes Ved»

kommende dog kun, forsaavidt det ved Lov-

givningen er dem paa lagt at mægle Forlig i

saadanne Tilfælde, saavelsom for Landvæsens-

kommissioner og andre Myndigheder, om hvilke

Lovene bestemme, at de for dem afsluttede

Forlig skulle kunne erekveres.

Endelig nævner § 435, næst i sidste

Stykke at henvise t i l de i nærværende Afsnits

2den Hovedafdeling fastsatte Regler om Ud-

pantning samt om de faakaldte Udsættelses-

og Indsættelsesforretninger uden foregaaende

Lovmaal og Dom, som Grundlag for Ezekution:

3) th ing læs te Pan teb reve , hvorved
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der for en bestemt angiven Pengesum gives

Pant i faste Ejendomme, naar de indeholde

Parternes Vedtagelse om, at der uden fore-

gaaende Lovmaal og Dom skal kunne

gjøres Gxekution i Pantet, samt derhos ere

oprettede eller vedkjendte for Uotariuz publi-

ens eller for to Vitterlighedsvidner. Den

saaledes givne Regel i Forbindelse med Be-

stemmelserne i Z 447 i Slutningen og § 550

svarer ganske til Forskriften i Lov om Ud-

pantning og Uoiæg uden Grundlag af Dom

eller Forlig af 29d? Marts 1873 § 15 1ste

Stykke, naai bortsees fra de der angivne Be-

tingelser vedrørende Forfaldstidens Indtræden,

hvilke man under Hensyn t i l den almindelige

Regel i § 442, jfr. § 4 4 1 , ikke har fundet

Grund t i l at optage i Udkastet.

Medens Udkastet efter det Anførte i alt

Væsentligt har optaget de nugjceldende al-

mindelige Regler om, hvad der kan tjene ti l

Grundlag for Exekution, har m in derimod

ikte bevaret de hidtil bestaaende særlige Be-

stemmelser om visse Bankers og Kreditfor-

eningers Ret t i l uden Loumaal og Dom at

gjøre Exekution, i de t i l dem pantsatte faste

Ejendomme (Pl. 1ste Juni 1837, Lov 20de

Juni 1850 § 2 b, Lov 9de Februar 1866

samt Lov 25de Marts 1872 Z 1 Nr. 2).

Det Djemed, der tilsigtedes ved den disse I n -

stituter indrsmmede særegne 'Adgang ti l Gxe-

kution, maa nemlig i det Væsentlige ansees

for fyldestgjort ved den almindelige Regel i

§ 435 3°, idet de der fastsatte Betingelser

ikke gaa ud paa Andet, end der efter den

af de ncevnte Instituter almindeligt fulgte

Forretningsgang tor antages ogsaa hidtil saa-

godtfom altid at være blevet iagttaget. Da

man derhos med Hensyn t i l de Forandringer,

Retsforfølgningen i det Hele vi! undergaa efter

det nye System, har ment at burde foreskaa Op-

hævelsen af de «vrige i ovennævnte Lovbud hjem«

lede Forretligheder i Henseende ti l Exekution og

Tvangsauktion, altsaa navnlig de paagjældende

Instituters Ret t i l at forlange, at den, der an-

ser sig forurettet ved den stedfundne Tvangs-

anvendelse, skal være henvist ti l Regressøgs-

maal ved Underretten, ville de omhandlede

Instituter efter Udkastet i det Hele være under-

givne dettes almindelige Regler om Gxekution

og Tvangsauktion.

Med Hensyn t i l Domme og Kjendelser

afsagte ved udenlandske Retter er det, naar

bortsees fra Bestemmelserne i Lov 19de

Februar 1861 om svenske Domme og Kjen-

delser, den gjældende Rets Regel, at de ikke

som saadanne kunne fuldbyrdes ved Gxekution

her i Riget, men at den, som her i Riget vil

opnaa Fuldbyrdelse af det, der ved fremmed

Dom er ham tilkjendt, efter foregaaende For-

ligsmcegling maa anlægge en ny Sag mod

den Forpligtede ganske under de i danske Love

foreskrevne Former. Naar den i Udlandet af-

sagte Dom indbringes for en dansk Domstol,

har denne at afgjøre, om Parten i det fore-

liggende Tilfælde efter de danske Loves Grund-

sætninger kunde drages fo" den udenlandske

Ret eller Myndighed, som har afsagt Dom-

men, samt om denne efter det paagjældende

fremmede Lands Love i den foreliggende Skik-

kelse og Tilstand giver Adgang t i l Gxekution.

Hvis da begge Dele findes at være Tilfældet,

maa den udenlandske Dom uden Tvivl lige-

frem tages t i l Følge, som den foreligger, kun

med den selvfølgelige Begrænsning, at den

danske Domstol ikke kan give exigibel Dom

ti l Foretagelsen af Noget, som efter vore Loves

Grundsætninger er absolut forbudt. Ligesom

den danske Domstol altsaa ikke skal indlade

sig paa en Undersøgelse af Sagens Realitet,

saaledes maa det vistnok ogsaa antages, at

en Bedsmmelse af Sagens processuelle Be-

handling ved den fremmede Ret falder udenfor

den danske Domstols Omraade. Den Anskuelse

har vel været fremsat, at Sagsøgte ved vore

Retter maatte kunne gjøre den Indsigelse

gjældende, at han ikke under Sagen i Udlandet

har havt en faadan Adgang ti l at forsvare sig,

som efter de danske Loves Grundsætninger kan

ansees for tilstrækkelig. Men denne Lcere

synes inkonsekvent. Thi maa det fra dansk

Side anerkjendes, at den fremmede Ret har

været beføjet t i l at inddrage Tagen under sin

Jurisdiktion, bliver det heraf en Folge, at

den maa erkjendes for berettiget t i l i sin

Behandling af Sagen at følge dens egne

Proceslove. Den Fremzangsmaade, der efter

det saaledes Anførte for Tiden maa anvendes
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for at opnaa Exekution af en ved fremmed z
Ret afsagt Dcm, lider vistnok af en unod-
vendig Vidtloftighed, ligefom den ogsaa i an-
dre Henseender frembyder Tvivl og Vanskelig-
hed. Der er derfor Grund t i l i Overens'
stemmelse med den Tendents, som i det Hele
gjør sig gjceldende i de fleste nyere Proces-
love, at ordne Forholdet paa en mindre
indviklet Maade, nemlig saaledes at Dom-
haveren ved en simpel Henvendelse t i l Retten,
dog under Indkaldelse af Modparten, kan er-
hverve en' Exigibilitetserklcrring med Hensyn
t i l den fremmede Dom. Men vi l man ind-
fore en saadan Ordning i vor Ret — og
hertil er der saa meget mere Grund, som
mange fremmede Proceslove betinge Meddelel-
sen af slig Exigibilitetserklcrring af Gjen-
sidighed fra det Lands Side, hvori Dommen
er afsagt — synes det, da Fogden hos os
er en judiciel Autoritet, naturligst og bekvem-
mest at overlade t i l ham at afgive Erklæringen,
i hvilken Henseende han selvfølgelig har at gaa
frem efter de famme Regler, som efter det ovenfor
Anfocte maa gjcelde, naar der i Henhold t i l
den bestaaende Ret anlægges Domssag for at
opnaa Ezekution af en fremmed Dom. I
Overensstemmelse hermed ere Udkastets § 436
og § 4 4 3 affattede, dog at det er fundet rettest
ikke umiddelbart i Loven at knytte den her-
omhandlede Retsvirkning t i l alle udenlandske
Domme uden Forskjel, men at overlade den
nærmere Bestemmelse af, paa hvilke Stater
Reglen skal finde Anvendelse, t i l Kgl.
Anordning, Herved vil det da staa Regerin-
gen aabenl baade at tage Hensyn t i l , hvor-
vidt Gjensidighed finder Sted — hvis Saa-
dant iøvrigt maatte ansees for rigtigt — og
t i l Retstilstanden og Retsforfatningen i de
førstjellige Etater, Telve Reglen, saaledes
som den er givet i Udkastet, vi l neppe findes
at vcere forbundet med Betænkelighed; paa en
Maade frembyder Udkastets Ordning endog
storre Garanti for Domfældte end den gjal-
dende Ret, idet det nemlig (jfr. § 443) ube-
tinget maa paahvile Domhaveren at forelægge
Fogden de Oplysninger, som ere fornødne
for at afgjøre, om de i § 436 foreskrevne
Betingelser for Gxekutionen ere tilstede, uden
at han, saaledes som under en af ham an-

lagt Domssag, enten helt eller delvis kan
fritages herfor paa Grund af den Omstændig-
hed, at Indstævnte er udebleven, idet der ikke
fra Rekvisiti Fraværelse under en føgedfor-
retning kan hentes Stotte for Rigtig-
heden af Noget, som det paahviler Rekviren-
ten at bevise. — Med Hensyn t i l den i
§ 436 Litr, a omhandlede Betingelse skal
det endnu bemærkes, at naar det skal bedom-
mes efter de danske Loves Grundsætninger,
om Nogen i et foreliggende Tilfoelde kunde
drages for en udenlandsk Ret, maa der blive
at se hen t i l Lovgivningens Regler om, hvor-
vidt Udlændinge kunne dommes ved danske
Domstole (jfr. herved Udkastets § 32) . Naar
altsaa den franske (!ocl6 eivil art. 14 be-
stemmer, at en Udlænding kan dommes af
franske Domstole t i l Opfyldelse af Forpligtel-
ser, som han i Udlandet har paadraget sig
mod en Franskmand, saa stemmer denne Re-
gel ikke med vor Lovgivnings Grundsætninger,
og en i Henhold hertil i Frankrig afsagt
Dom over en Darlsk vi l følgelig ikke kunne
exekveres her efter Regelen i § 436 . — Med
Hensyn t i l Tverrig henviser Udkastet t i l
Lov 19de Februar 1 8 6 1 .

I § 437 gives Reglen om, at Gxeku-
tion foretages af Underdommeren, der i denne
sin Virksomhed benævnes føged. Paragrafen
indeholder derhos den Bestemmelse, at der
ligesom efter den gjældende Ret under Forret-
ningen skal medtages to Vidner, som ogsaa
have at foretage de under Forretningen fore>
faldende Vurderinger og andre lignende Skjon.
At Fogden, naar Vidnerne mangle behorig
Sagkundskab, kan tilkalde andre kvalificerede
Mænd, er ogsaa den gjældende Rets Regel.
Da der i Almindelighed ikke bliver Spørgs-
maal om nogen Beedigelse af de under en
føgedforretning foretagne Vurderinger, er det
anset passende at foreskrive, at Mændene i
Protokollen skulle underskrive en Forsikring
paa Tro og Love om, at de ville udføre
Vurderingen efter deres bedste Overbevisning.
— Reglen i § 43? sidste Stykke, at det
udovende Pol i t i er pligtigt at yde Fogden
Bistand, stemmer med Sagens Natur og den
gjældende Ret, jfr. Frd. 6te Apr i l 1842 z 8.

Med Hensyn t i l Exekutors specielle
24
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Kompetence opstiller § 438 i Overensstem-

melse med den gjcrldende Ret, jfr. D. L.

1 — 2 4 — 2 8 , den Hovedregel, at ingen føged

kan foretage Ezekutionsforretninger udenfor sin

egen Retskreds; men medens denne Regel nu

er undtagelsesfri, er det fundet hensigtsmæs-

sigt i Overensstemmelse med en i vor Ret

paa et andet Omraade anerkjendt Grundscet-

ning, jfr. Frd. 29de Novbr. 1837 § 6, at

gjsre en Undtagelse netop for det i 1—24—28

omhandlede Tilfælde, at Forretningen blot er

at anse som en Fortsættelse af en i Rets-

kredsen begyndt Erekution, i hvilkct Tilfælde

der tillægges Fogden Kompetence t i l i tilstodende

Retskredfe at foretage Exekution i rorligt

Gods. Meningen hermed er, at Fogden,

naar det onskcs af Rekvirenten, skal være ikke

blot berettiget, men ogsaa forpligtet t i l at udføre Exekutionen i den tilstødende Retskreds;

dog er der sat den Grænse for Fogdens Fo»

pligtelse, at han ikke skal være pligtig at

rejse mere end 2 Mile udover Grænserne af

hans egen Retskreds.

§ 439 handler om Rekvisitionen og om

de Oplysninger, som skulle ledsage denne.

Det er anset for unødvendigt at forlange af

Rekvirenten, at han skal fremlægge en fuld-

stændig Domsakt; Exekutionen maa i Reglen,

saaledes som det allerede nu i visse Tilfælde

er hjemlet ved den gjældende Lovgivning, kunne

fle i Henhold t i l en blot Udskrift af Dom-

men; hvis denne undtagelsesvis ikke skulde være

tilstrækkelig som Grundlag for Ezekutionen,

maa Rekvirenten selvfølgelig, jfr. Ordene i

§ 439, fremskaffe de fornødne yderligere Op-

lysninger. I Overensstemmelse med, hvad

der ogsaa nu antages for Ret, bestemmer Para-

grafens sidste Stykke, at Rekvisitionen kan

fremsættes mundtligt i Bagatelsager. Græn-

sen for disse er i Overensstemmelse med

Hovedreglen i § 2 fastsat t i l 400 Kr.

Om Ezekutors Forhold t i l Ezekutions-

grundlaget handles der i §§ 4 4 0 — 4 4 3 .

For det Tilfælde, at Grundlaget er en Dom

eller en Kjendelse, indeholdes der i § 440

Regler, som ville findes ganske at stemme

med, hvad der i dette Forhold maa antages

for gjældende Ret. Ligesom det herefter er

en Selvfølge, at Fogden er udelukket fra at

prove den foreliggende Retsafgørelses Rig-

tighed i Realiteten, saaledes kan han heller

ikke indlade sig paa at afgjøre, om den

maatte lide af formelle Fejl, forudsat dog, at

den er udgaaet fra en Domstol eller anden

t i l at afsige ezigible Dekreter befojet Myndig-

hed. Fogden vil altsaa ikke kunne nægte at

eiekvere en af en Underret afsagt Dom, felv om

Sagen uretteligen maatte vcere bleven under-

givet Underrettens Afgjørelse. Hvis derimod

en Skifteret skulde have afsagt en Namsdom,

vil Fogden have at nægte Gzekution. Ende-

lig er det en Selvfølge, at det Samme maa

blive Tilfældet, naar Dekretet ifølge sit Ind-

hold ikke kan fuldbyrdes, f. Ez. naar det gaar

ud paa noget Umuligt eller paa Anvendelsen

af en Tvang, som ifølge Lovgivningen er

utilstedelig, saasom hvis en Dom skulde lyde

paa, at en Hustru med Magt skal fores t i l -

bage t i l Manden. Bortset herfra har Fogden

altsaa at fuldbyrde Dekretet, selv om det

maatte lide af nok saa grove formelle eller

materielle Fejl eller Mangler, og uden at det

kan komme i Betragtning, at Mangelen er en

saadan, at Dommen i Tilfælde af Paaanke

vilde blive annulleret eller underkjendt af

Paaankeinstantsen i Embeds Medfor, f. Ez.

naar det fremgaar af Sagen, at Umyndig-

heds- eller Mindreaarighedsindsigelse maatte

kunne giores gjældende. Thi heri ligger ikke

nogen Grund ti l at fravige Reglen om faldne

Dommes Retskraft. En ganske anden er

Exekutors Stil l ing, naar Gzekutionsgrundlaget

er Forlig, idet han i saa Fald, jfr. § 4 4 1 ,

kan vaakjende alle Indsigelser mod Forligets

Gyldighed, dog, hvad Retsforlig angaar, kun,

forsaavidt Fogdens Kjendelse ikke vilde inde-

holde en Bedommelse af Rettens Handlinger.

Dette stemmer, forsaavidt Forlig indgaaede ved

en Forligskommission eller en Dvlighed

angaar, ganske med den gjældende Ret. Hvad

derimod Forlig, indgaaede ved Retten, angaar,

bor det maaske efter den beftaaende Ret an-

tages, at alle Indsigelser imod Forligets

Gyldighed skulle gjøres gjældende ved Appel.

Man er imidlertid i det foreliggende Udkast

gaaet ud fra, at der i og for sig ikke er til«

strcrkkelig Grund t i l i den heromhandlede

Henseende at stille Forlig, indgaaede ved Ret-
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ten, pllll en ganske anden Mnade end andre
Forlig, men at kun saadanne Indsigelser bor
unddrages Fogdens Afgjørelse, som denne ikke
kunde paakjende uden at komme ind paa en
Bedommelse af Rettens Handlinger.

Medens der ikke, selv om Parterne
maatte vcere enige derom, kan erhverves ezigibel
Dom for en Fordring, som er knyttet t i l en
Betingelse eller Tidsfrist, forend Betingelsen er
indtraadt eller Tidsfristen udlobet, er der
Intet t i l Hinder for, at der indgaaes et For-
lig om en betinget eller ikke forfalden For-
dring, eller at der i al Fald ved Forliget t i l -
fojes en Betingelse eller Tidsfrist, uden at
Forliget derfor taber sin Ezekutionskraft. Da
der imidlertid, som ovenfor anfort, i Reglen
ikke for føgedretten kan foregaa nogen Bevis-
forelse ved Vidner, S y n og Skjon eller Par-
ternes personlige Afhoring, er det anset for
rettest i § 441 sidste Stykke at optage en
Bestemmelse om, at et saadant Forlig ikke
kan ezekvcrcs, medmindre det enten ved For-
ligets eget Indhold eller ved andre offentlige
Dokumenter eller ved Skyldnerens egen Ind -
rsmmelse er givet, at Betingelsen er indtraadt
eller Tidsfristen udlsbet, eller Betingelsen ind-
treeder derved, at Forligshaveren i Fogdens
Nærværelse foretager en Handling, tilbyder en
Præstation eller des!,, saa at Fogden umiddel-
bart kan afgjøre, om Betingelsen er indtraadt.
En lignende Regel opstilles derhos med Hen-
syn t i l Forlig om Fordringer, der stottes paa
en gjensidig bebyrdende Retshandel. — I
§ 442 gjøres de i § 441 med Hensyn t i l
Forlig opstillede Grundsætninger anvendelige
paa de Pantebreve, hvilke der er tillagt Ezi-
gibilitet. — Hvad angaar § 443, findes der
Intet at foje t i l hvad der i det Foregaaende
er anfort om denne Paragraf.

Med Hensyn t i l Gzigibilitetens Indt rå-
den er det som bekjendt den gjældende Rets
Regel, at der kan foretages Gzekution efter
en appellabel Dom, idet den Frist, ved hvis
Udlob Dommen bliver ezigibel, er meget kor-
tere end Appelfristen, hvorimod Exekutionens
Foretagelse t i l enhver Tid inden Appelfristens
Udlob hindres ved den virkelig iværksatte Appel
af Dommen. En lignende Ordning finder
Sted efter den franske Proces, kun at Fr i .

sterne ere betydelig kortere end hos os, idet
den Frist, ved hvis Udlob Dommen bliver
ezigibel, er 8 Dage og Appelfristen 3 Maa»
neder, begge Frister regnede fra Dommens Forkyn«
delse. Hvad angaar Tyskland, har det samme
System i lang Tid vcrret fulgt for de Terri-
toriers Vedkommende, i hvilke den franfk-rhin»
ske Ret gjaldt. Derimod har den nye Civil-
proceslov af 1876, der forsaavidt har havt et
Forbillede i den faakaldte almindelige tyske
og den preussiske Ret samt den hannovcrfke
Proceslov, for hele Rigets Vedkommende
gjermemfort den Grundsætning, at en Dom
ikke kan fuldbyrdes, forend de ordentlige
Frister for Retsmidlernes Anvendelse ere ud-
lobne. Som allerede fremhævet i Bemærk-
ningerne t i l 3 die Afsnit i det foreliggende
Udkast, tale vægtige Grunde for at stræbe
hen t i l en saadan Ordning. Vort nuværende
System medfører den Ulempe, at der kan
foretages adskillige Ezekutioner, som vise sig
unyttige, naar Skyldneren under Appellen faar
Dommen forandret t i l sin Fordel, i hvilket
Tilfælde der derhos, skjont denne Vanskelighed
ikke har vceret folt hos os, kan opstaa ind«
viklede Restitutionsspørgsmaal. Det er derfor
i Udkastet foresiaaet at sætte Exekutionsfristen
t i l samme Tidslængde som Paaankefristen, en
Ordning, der efter den betydelige Afkortelse,
Udkastet har foreslaaet med Hensyn t i l Paa«
ankefristen, neppe v i l findes at frembyde Be-
tænkelighed, saa meget mindre som Udkastet
samtidig fastholder, at Fristen ikke skal vcrre
en absolut gjældende Tidsgrænse, men at der
maa kunne gjøres Undtagelse fra den, hvor
særegne Omstændigheder tale for at tilstede
Exekution sor Paaankefristens Udlob. Den
ordentlige Frist for Retsmidlernes Anvendelse
er efter Udkastets § 302 og z 329 4 Uger.
Denne Frist er formentlig ikke for lang t i l at
kunne tjene som almindelig Fuldbyrdelsesfrist;
vel er denne ved Underretsdomme nu kun 15
Dage, men ved Ovenetsdomme er den t i l
Gjengjæld 8 Uger, uden at heraf vides at ucrre
sporet nogen sær Ulempe, Befrygter Dom-
haveren Dispositioner fra Domfcrldtes Side
medens- Ezekutionsfristen lsber, vil han i al
Fald kunne sikre sig derimod ved Anvendelsen
af de forelobige Retsmidler, Arrest og Forbud
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( j f l . herved § 594 sidste Stykke). Lige-

overfor andre Kreditorer, som i Henhold

ti l offentligt Forlig, indgaaet med Skyld-

neren, vilde kunne komme Domhaveren i

Forkjobet med Gzekution, maa han sikres

dels ved, at der gives ham Adgang t i l at er-

holde Gxekution for den ordentlige Frists Udlob,

dels ved, at den paa Grundlag af saadant

Forlig gjorte Gxekution i Tilfælde af Skyld-

nerens Konkurs vi l kunne cmstodes, jfr. Kon-

kurslovens § 23. Endelig mærkes, at medens

Fuldbyrdelsesfristen efter den gjældende Ret

først leber fra Dommens Forkyndelse, skal den

efter Udkastets § 444 allerede lobe fra Dom-

mens Afsigelse, saaledes at Fuldbyrdelsesfristens

Begyndelse i alle Tilfælde rykkes tilbage t i l

Gjengjæld for, at dens Udlob i nogle Tilfælde

skydes ud. Da Domfældte efter Udkastets §

274 altid faar Underretning om Dommens

Afsigelse, og da der ingen Anledning er t i l

at opstille som almindelig Regel, at der skal

ske et Paakrav for Dommens Ezekution, er

der ingen Grund t i l først at lade Fuldbyr-

delsesfristen lobe fra Dommens Forkyndelse.

Den i § 444 givne Regel, at Fuldbyrdelses-

fristen i Almindelighed er 4 Uger, finder An-

vendelse paa alle Domme. At den navnlig

ogsaa maa anvendes paa Hojesteretsdomme,

følger ligefrem deraf, at der efter Udkastet

haves Adgang ti l at anvende et Retsmiddel

ogsaa mod faadanne Domme, jfr, § 340.

Men selv afset herfra er der formentlig

Grund ti l altid at give Domfældte en vis Tid

at lobe paa, efterat Dommen er falden; den

gjældende Rets Regel, at en Hojefteretsnams-

dom kan exekveres, saasnart den er afsagt, er

unødvendig streng mod Debitor. Den sidst

anforte Betragtning indeholder Grunden ti l ,

at den i § 444 indeholdte Regel om Fuld-

byrdelsesfristens Lcrngde ogsaa — i Lighed med

hvad der er Regel efter den gjældende Ret med

Hensyn t i l inappellable Over- og- Underrets-

domme — er gjort anvendelig vaa Domme,

mod hvilke der ikke haves nogen almindelig

Adgang t i l at anvende Retsmidler, nemlig dels

Underretsdomme i Sager paa 40 Kr. og der-

under (§ 354), dels Landsretsdomme i Tager,

som i første Instants ere paadsmte ved Under-

retten ( § 3 5 4 sidste Stykke, jfr. § 361).

Naar Domfældte godtgjsr at have bragt

et Retsmiddel i Anvendelse inden Udlobet af

de ordentlige Frister, hindrer han derved Dom-

mens Exekution, se § 444. I Modsætning

hertil bestemmer § 448, at naar Fuldbyrdelses-

fristen er udlobet, kan Gzekutionen ikke hindres

ved senere iværksat Paaanke eller Begjæring

om ny Foretagelse af Sagen, selv om de for

disse Retsmidlers Anvendelse fastfatte eller senere

bevilgede Frister endnu ikke ere forlsbne. Paa

dette Punkt indeholder Udkastet en formentlig

heldig Forandring i dm gjældende Ret, ifølge

hvilken Domfældte endogsaa efter Udlobet af

de lange Appelfrister kan standse Dommens

Exekution ved en paa Oprejsningsbevilling

stottet Nppelstævning.

Fra den Regel, at Fuldbyrdelscsfristen er

4 Uger, opstilles der en Undtagelse i § 444

2det Stykke med Hensyn t i l Domme, der paa-

byde en Handlings Foretagelse, idet Fuldbyrdel-

sesfristen her ligesom efter den gjældende Ret

kan forlænges, hvis Domfældte findes at behøve

længere Tid t i l at efterkomme Dommen, samt

med Hensyn t i l Gdsdomme, for hvis Vedkom-

mende Edsfristen (se § 260) tillige bliver at

anse som Fuldbyrdelsesfrist. Endelig omtales

Domme, ved hvilke der ikke bliver Tale om

nogen egentlig Exekution, men som dog paa

anden Maade kunne være at bringe i Udovelse,

idet ogiaa her det Princip gjennemfores, at dette

ikke kan finde Sted, forend den almindelige

Fuldbyrdelsesfrist er udlobet. Dette anvendes

først paa Domme, der paalcegge at undlade Noget,

med Hensyn til hvilke der nu haves en lignende

Regel i Frd. 6te April 1842 § 9, og dernæst

paa Domme, der tilkjende Domhaveren en Ret,

som ikke skal gjennemfores ved Gxekution, saa-

som Ejendomsdomme, forsaavidt saadanne kunne

thinglæses som Hjemmel for Adkomst, Skils-

misfedomme, forfaavidt de hjemle Ret t i l at ind-

gaa nyt Ægtestab, Mortifikationsdomme, forsaa-

vidt de hjemle Ret t i l at faae et Pantebrev ud-

slettet af Pantebogen eller t i l at fordre Betaling

erlagt imod en los Kvittering.

Saavel fra den Regel, at Gxekution først

kan ske, naar Dommen ved Fuldbyrdelsesfristens

Udlob er bleret endelig, som fra den Regel, at

den virkelige Anvendelse af Retsmidlerne hindrer

Exekutionen, maa der imidlertid gjøres Undta-
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gelscr, og herom handles der i § 445. Med

Hensyn t i l Adgangen ti l at gjøre Exekution for-

inden Fuldbyldelsesfristens Udlob —. Noget, som

undtagelsesvis kjendes i den gjældende Ret, jfr.

Lov om So- og Handelsretten i Kjsberlhaun af

19de Fcbr. 1861 §47 — har Udkastet troet, at

det ikke vilde fore t i l noget heldigt Resultat, om

man efter fremmede Lovgivningers Exempel i

selve Loven vilde betegne dels visse Tilfælde,

i hvilke Retten skal, dels visse Tilfælde, i hvilke

Retten kan erklære en Dom exigibel inden

Paaankefristens Udlob. Da det nemlig i denne

Henseende væsentlig maa blive den enkelte Sags

Beskaffenhed, som maa være afgjørende, vilde

Folgen af at opstille saadanne almindelige Regler

blive, dels at flere Tilfælde bleve udelukkede,

som burde være medtagne, dels at Tilfælde

gik ind under Reglen, i hvilke der aldeles ingen

Grund var t i l at tilstede Erekution fer den sæd-

vanlige Frists Udleb; ogsaa dette Sidste vilde

vcrre uheldigt, idet det efter det Foranforte maa

anfees for i hoj Grad onskeligt, at Fuldbyrdel-

sesfrist og Nppelfrist saavidt muligt falde sam-

men. Udkastet har derfor ikke engang med Hen- ^

syn ti l So° og Handelssager eller andre Sager, ^

i hvilke allerede den gjældende Ret som almin-

delig Regel har afkortet Erekutionsterminen,

fundet Anledning t i l at opstille nogen alminde-,

lig Undtagelse fra Hovedreglen, men det er ^

anset rettest ganske at overlade det ti l Rettens

frie Skjon, cm Citanten kan hores med en Paa-

stand om, at Dommen skal kunne erekveres in-

den Paaankefnstens Udlob; saaledes er Forholdet

ogsaa ordnet i Lov 19de Februar 1861 § 47.

Uagtet Fogden er en selvstændig beslutlende

judiciel Avtoritet, kan den omhandlede Afgjsrelse

dog ikke henlægges t i l ham, da han ikke har

tilstrækkeligtKjenoskab ti l Sagen, og Citanten maa

derfor, hvis han onsker en kortere Fuldbyrdelses-

frist end den sædvanlige, fremkomme med Paa-

stand derpaa under Hovedforhandlingen, inden

Dom afsiges. Retten vil da i selve Dommen

tage Bestemmelse i saa Henseende, dog med

den Begrænsning, at Fuldbyrdelscsfristen, hvis

Dommen lyder paa Ed, ikke kan blive kortere

end Edsfristen, hvorhos det ifølge Sagvolderens

Paastand kan bestemmes, at Domhaveren skal

stille Sikkerhed, dersom han inden Udlobet af

den almindelige Fuldbyrdelfesfrist vil exekvere

Dommen. — I § 445 2det Stykke gives der-

næst den Regel, at det efter Vedkommendes

senest under den mundtlige Hovedforhandling

fremsatte Paastand i Dommen kan bestemmes, at

Exckution med eller uden foregaaende Sikker-

hedsstillelse skal kunne ske, om end Retsmidler

betimeligt anvendes mod Dommen. Ogsaa her

er det anset for rettest i Ligbcd med, hvad der

allerede nu er foreskrevet i Lov 19de Febr. 1861

§ 46, at overlade Alt ti l Rettens frie Skjon

under behorigt Hensyn til det konkrete Tilfældes

Beskaffenhed, og det er navnlig Meningen, at

den anforte almindelige Regel blandt Andet skal

aflose de tildels vilkaarlige Bestemmelser, som den

gjældende Lovgivning indeholder om det her om-

handlede Forhold, i hvilken Henseende hen-

vises t i l Reglerne i Frd, 13de Januar

1792, Frd. 25de Januar 1828 § 9 og Frd.

18de Ma i 1825 § 72. Kjmdch'er, som afsiges

under Sagens Drift, ville i Neglen ikke være

af et saadant Indhold, at der bliver Spørgs-

maal om nogen Exekution af dem; forsaavidt

dette imidlertid stundom vil kunne blive Tilfcrl-

dct f. Er, med Hensyn t i l de i §§ 218, 219,

221 cg 234 omhandlede Kjendelser, kan dog

Reglen om en Fuldbyrdelsesfrist af 4 Uger

ikke passende bringes t i l Anvendelse navnlig

af Hensyn t i l den Betydning for selve Hored-

fagens Fremme, som det efter Omstændighe-

derne f. Ex. i de i §§ 2 l 8 og 219 om-

handlede Tilfælde kan bave, at en saadan

Kjendelse hmtigt bliver cxekveret. Udkastets

§ 446 bestemmer derfor, at saadanne Kjen»

delser kunne exekveres straz, saasnart dc ere

affagte og givne beskrevne, medmindre Andet

frcmgaar af Kjendclsens eget Indhold.

Udkastets § 447 handler om Exigibili-

tetens Indtræden ved Forlig og Pantebreve.

Med Hensyn ti l Forlig bestemmes det, at

Exekution ligesom efter den gjaldende Ret kan

ske, saasnart Forliget er forfaldent, uden at

nogen Forkyndelse er nødvendig. For Pante-

breves Vedkommende har Udkastet med en

ubetydelig, af det nye System følgende For-

andring optaget Varfelsbestemmelsen i Lov om

Udpantning og Udlæg uden Grundlag af Dom

eller Forlig af 29de Marts 1873 § 15.

Om § 448 er talt ovenfor.

Der er neppe ved Namsdomme mere end
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ved andre Domme tilstrækkelig Grund ti l at
give Regler om, at Grekutionskraften forældes
efter en vis kort Tid Forlob, og § 449 be-
stemmer derfor, at Exekutionskraften alene tabes
ved tyveaarig Forældelse. Kun synes Bi l l ig-
hed at tale for, al Domfældte, naar Dom-
haveren har ladet lang Tid hengaa uden at
stride ! i l Gxekntion, faaer en ny Advarsel fra
Domhaveren, forinden Gzckution sker; m saa-
dan Regrl findes i § 449, hvor den er gjort
anvendelig ikke blot paa Domme, men ogsaa
paa Forlig og Pantebreve. Som det vi l
sees, er Rekvirenten dog kun pligtig at iagt-
tage dette, forsaavidt Skyldneren har bekjendt
Bopæl inden Riget. Uden en saadan Be-
grænsning vilde nemlig den omhandlede Regel
kunne blive t i l Hinder for Vedkommendes
Retsnydelse.

Kapitel I I .

Om Fnldbyidelsesmallden.

Udkastets Grundtanke er her, at man for
formueretlige Forpligtelser kun er berettiget
t i l at holde sig t i l Skyldnerens Formue,
men ikke t i l hans Person. Dette Princip blev
allerede anerkjendt i Konkursloven 25de
Marts 1872, men gjennemwrtes dengang ikke
i fuld Konsekvents. Ved den nævnte Lovs §
162 blev Gjældsfængsel vel ophævet i dets
vigtigste Anvendelse som Ezekutionsmiddel
nemlig overalt, hvor der handles om Penges
Betaling. Derimod bibeholdt Konkursloven
Gjældssængslet i den Anvendelse, det hidtil
havde havt paa saadanne Forpligtelser, der gaa
ud paa Fortagelse af andre Handlinger end
Betaling af Penge. Dette var imidlertid —
som det ogsaa fremhæves i Konkurslovudkastets
Motiver, — udelukkende grundet deri, at den
fuldstændige Gjennemforelse af Principet for-
udsatte en videregaaendc Forandring af det be°
staaende Erekutionssystem navnlig i den Ret-
ning, at Efterkommeisen af Domme, som gaa
ud paa en Handlings Foretagelse, ikke sikres
ved Tvangsmulkter, men derigjennem, at Dom-
haverens Interesse i Dommens Opfyldelse an-
sættes t i l et Pengebeløb, der inddrives ganske
som en anden Gjæld, En saadan System«

forandring, som der ikke fandtes Lejlighed t i l
at medlage i Konkursloven, er nu foreflaact
i det forliggende Udkast, idet Kommissionen
har forment, at det bestaaende Tvangsmulkt-
system hverken er begrundet i nogen praktisk
Nødvendighed eller stemmende med rigtige
Retsgrundsætninger. Holder man sig paa det
civile Omraade, tilsiger Sagens Natur for-
mentlig, at Brud paa den ved en Dom paa-
lagte Forpligtelse kun bor medføre, at Dom-
fældte bliver pligtig at erstatte det derved be-
virkede Tab og ikke videre. Uden Hensyn t i l
Beskaffenheden af det Retsgode, som rammes
ved Exekutionen, altsaa selv om det er For-
muen, bor derfor det Indgreb, der sker i
Skyldnerens Rettigheder ikke være storre end
nødvendigt for at skaffe Domhaveren fuld Er-
statning. Hvis man derimod tilføjer Skyld-
neren et Onde, som ikke udmaales efter denne
rent civilretlige Maalestok, men efter andre
Hensyn, navnlig Hensynet t i l , hvad der kræves
t i l at overvinde hans Modvillie o. desl., saa
er man — hvad enten dette Onde nu be-
staar i Ulempe paa Person eller i Formuetab
(Tvangsmulkter) — gaaet ud over den civile
Erckutions naturlige Omraade og i Virkelig-
heden staaet ind paa lignende Afveje som dem,
der føre t i l at forsvare Gjældsfængfel. En
ganske anden Sag er det, at der efter Om-
stændighederne bor sættes offentlig Straf for
modvillig at ovcrsidde en Dom, men en saa-
dan Straf bor kun bringes t i l Anvendelse
ifølge en kriminel Dom, efterat der er fort
Bevis for Skyldnerens Strafskyld, og det bor
ikke staa Domhaveren frit for at vedblive med
Tvangsmidlers Anvendelse, indtil Skyldneren
selv beviser eller tilvejebringer Sandsynlighed
for sin Mangel paa Evne ti l at opfylde Dom«
men; thi Tvangsmidlet vil da kunne ramme
Andre end den Modvillige, og selv om det
rammer den Modvillige, vil det let kunne ske,
at der derigjennem tilføjes ham et uforholds-
mæssig stort Onde eller i al Fald et Onde, som
ikke er udmaalt efter hans Strafskyld, Disse
Betragtninger fore konsekvent t i l at forkaste
det i Frd. 6te April 1842 fulgte Tvangs-
mulktsystem ved Domme, som tilpligte Dom-

' fældte at foretage en Handling. Der er ingen
Grund ti l , at der ved en fortsat Inddrivelse
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af Tvangsmulkterne skal kunne paafores Dom-
fceldte et uforholdsmcessig stort Onde, især da
hans Undladelse af at opfylde Dommen ikke
behøver at grunde sig paa T rods / i hvilken
Henseende det maa erindres, at den civile Eie-
kution rammer Alle eens uden nogen Underso-
gelse af de subjektive Omstændigheder. Dom-
haveren kan fra et civilretligt Standpunkt
ikke fordre Mere end Erstatning. Det synes
derfor naturligt i Stedet for Tvangsmulkt-
systemet at stille den i flere fremmede Lov-
givninger, saasom den franste og i sin
Tid den romerske Ret (jfr. i Modsæt-
ning hertil Civilprocesloven for det tyske
Rige § 774) , anviste Fremgangsmaade,
hvorefter al Erekution i Tilfælde af den om-
handlede Art skal ske ved Inddrivelse af det
Pengebelob, hvortil Domhaverens Interesse i
Dommens Efterkommelse ved en foretagen
Vurdering anflaaes, dog selvfølgelig med Und-
tagelse af saadanne Tilfælde, i hvilke Fogden
umiddelbart kan exekvere Dommen uden at
tilføje Domfældte noget principstridigt person-
ligt Onde. T i l at staa ind paa denne Vej
i det foreliggende Udkast har man saameget
mere fundet Grund, som det vistnok maa ei-
kjendes, at Tvangsmulktsystemet ikke vel kan
bevares, uden at Anvendelse af Gjældsfængsel
tilstedes for det Tilfælde, at Mulktcrne ikke
kunne inddrives. Thi naar ikke Gjældsfcengsel
staar bagved, ville vistnok Tvangsmulkterne
tabe Storstedelen af deres Betydning. Endelig
bor det fremhcrves, at Tvangsmulktsystemet, hvor-
ledes det end indrettes, ikke kan staa som en
i sig afsluttet og tilstrækkelig GzckutionZmaade,
men at man dog tilsidst, naar det viser sig,
at Mulkterne ikke virke, maa gribe t i l den
Udvej at tilkjende Domhaveren Erstatning.

Efter det i Udkastet fulgte System sker
altsaa næsten al Gzekution ved Inddrivelse af
et Pengebelsb, og heraf er det da atter blevet
en Felge, at Udkastet hævder som undtagelses-
fr i Regel, at Gjældsfængsel ikke kan anvendes
for formueretlige Forpligtelser. Hvad angaar
Stoffets Ordning, er Udkastet gaaet den Vej
først at omhandle de Domme, der ikke lyde paa
Udredelsen af Penge. Idet der med Hensyn
t i l disse gives Regler for, hvorledes Domfældtes
Forpligtelse i de fleste Tilfalde omsættes ti l

et Pengebelob, bliver det tilstrækkeligt isvrigt
at henvise t i l Reglerne om Domme, der lyde
paa Udredelsen af Penge, hvilke omhandles i
nærværende Kapitels anden Underafdeling.

Forste Underafdeling.

O m F u l d b y r d e l s e n af D o m m e , der ikke

lyde paa Udredelsen af Penge.

I § 4 5 1 opstilles i Henhold t i l det oven-
for Anforte den Hovedregel, at Exekutionen af
en Dom, hvorved der er paalagt Domfcrldte en
anden Ddelse end Pengc, sker derved, at Dom-
havelens Interesse i Dommens Efterkommelse
anflaaes i Penge, hvorefter Belobet inddrives,
selvfølgelig dog kun, forsaavidt ikke en efter
Dommens Afsigelse indtraadt, Domfældte
utilregnelig Umulighed eller andre lignende
Omstændigheder have befriet Domfældte uden
tillige at medføre Erstatningspligt for ham.
Naar der fra Dvmfældtes Side fremkommer
en Indsigelse af dette Indhold, vil Fogden
have at tage den under Paakjendelse ligesom
ellers, naar Domfcrldte paastaar, at en
efter Dommens Afsigelse indtraadt Kjends-
gjerning, f. Ex. en Opfyldelse eller Betaling,
har frigjort ham. Nærmere Regler om,
hvorledes der bliver at forholde, naar Dom-
fældte paastaar, at Dommens Opfyldelse er
ham umulig, uden at Forholdet dog er et
saadant, at han frigjøres for Erstatningspligt, —
et Forhold, som er udførlig behandlet i Fcd.
6te Apri l 1842 z 7 — blive efter Udkastets
System unødvendige; thi naar Umuligheden
ikke ophæver Domfældtes Forpligtelse i det
Hele, kan den ikke være t i l Hinder for, at der
gjeres Exekution for det Belsb, hvortil Dom-
haverens Interesse i Dommens Opfyldelse an-
slaaes.

Efter Udkastets System vilde det selvfølgelig
vcere det Heldigste, om Stsrrelsen af Dom-
haverens Interesse altid kunde være bestemt i
Dommen. Dette vil ogsaa meget ofte kunne
ske, og Udkastet har ved en Udtalelse i § 4 5 1
2 det Stykke givet Parterne Anvisning paa
under Domssagen at nedlægge de i saa Hen-
seende nødvendige subsidiære Paaftande, Imid»
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lertid vi l der være adskillige Tilfælde, i hvilke
Interessens Swrrelse ikke ret vel kan bestemmes
i Dommen. Undertiden ville de fornødne Op-
lysninger enten siet ikke kunne tilvejebringes
allerede paa dette Tr in af Sagen, eller i al
Fald kun med en Bekostning og Ulejlighed,
som Sagssgeren ikke onsker at underkaste sig,
forend han veed, om han overhovedet faaer sig
Noget tilkjendt hos Indstævnte. Undertiden
ville Parterne selofølgelig ogsaa uden nogen i
Tilfældets Beskaffenhed liggende Grund, alene
af Misforftaaelse, Forsommelse eller desl.,
undlade at nedloegge de fornødne subsidiære
Paastande. I alle faadanne Tilfælde maa der
aabnes Adgang t i l at faae Interessens Stor-
relse fastsat efter Dommens Afsigelse. Efter
den fransk-rhinske og den hannoverske Proces
maa Domhaveren for at opnaa dette henvende
sig t i l Retten, i Reglen den Ret, som har
paadomt Sagen, men denne Ordning, som
aabenbart medfører et uheldigt og for Dom-
haveren ofte betænkeligt Ophold af Sagen,
hcenger sammen med, at Grekutionen efter disse
Processystemer, som ovenfor anfort, udføres af
en underordnet Betjent, der ikke har nogen
Jurisdiktion. V i befinde os her netop paa
et af de Punkter, hvor der vi l vise sig at
voere væsentlige Fordele forbundne med, at
Exekutionen hos os udføres af en selvstændig
judiciel Embedsmand, Fogden, idet Interessens
Fastsættelse da vil kunne henlægges t i l ham
og finde Sted under selve E^ekutionsforretnin-
gen. Ved at ordne Forholdet paa denne
Maade har Udkastet tilvejebragt en langt
stsrre Betryggelse for Domhaveren, end der
vilde opnaaes, hvis han i det omhandlede
Djemed skulde anlægge en ny Domssag. Han
vil nemlig efter Udkastets Ordning kunne bane
sig Adgang t i l Exekution for det ham tilkom-
mende Pengebelob saa hurtigt, som det efter
Omstændighederne er muligt at faae Interes-
sens Storrelse fastsat, og paa samme Tid,
som Sikkerheden for Domhaveren saaledes sti-
ger, voxer ogsaa Trykket paa Domfældte; thi
naar Interessens Swrrelse først er blevet fastsat
og Belobet inddrevet, kan Domfældte ikke
mere blive frigjort ved at opfylde den oprin-
delig skyldige Præstation, og Bevidstheden herom
vil i mange Tilfælde være en langt virksom-'

, mere Spore for ham t i l at yde den op-
rindelig skyldige Præstation inden Fuldbyr-
delsesfristens Udlob end efter det gamle Sy»
stem Frygten for Inddrivelse af Tvangsmulkterne.
Forsaavidt man vilde mene, at Udkastet ved at
henlægge Interessens Ansættelse t i l Fogden
prisgiver Domfældte, idet han ikke under en
føgedprocedure har tilstrækkelig Lejlighed t i l
at varetage sit Tarv, maa hertil bemærkes,
at Udkastet foreskriver, at Fogden saavidt
muligt skal tilkalde Domfældte under Forret-
ningen — videre end t i ! „saavidt muligt" har
man af Hensyn t i l den store Vigtighed, det kan
have for Domhaveren hurtigt at faae Ezekution,
ikke turdet gaa —, og at der altsaa er aabnet
ham Adgang t i l at fremkalde en summarisk
Forhandling angaaende Interessespørgsmaalet.
Men hertil kommer som Hovedbetragtning, at
Domfældte i al Fald gjennem Anvendelse af
Retsmidler imod Exekutionen vi l kunne bane
sig Adgang t i l ved Landsretten fuld-
stændig at oplyse Sagen. Denne sidste
Betragtning maa der tillæges saameget storre
Vægt, som det, hvis man vilde henvise Dom«
haveren t i l at faae Interessens Storrelse
bestemt under en ny Domssag, netop i alle
Tilfælde, hvor Sagens Gjenstand overstiger
400 Kr., vilde blive Landsretten, ved hvilken
denne nye Sag vilde være at anlægge. Det
synes derfor at være et Fortrin ved Udkastet,
at det giver Adgang t i l en Afgjørelse af
Spørgsmaalet ved føgedretten, ved hvilken
Parterne dog ofte ville blive staaende, og den
hele Ordning kan i al Fald paa ingen Maade
siges at gaa Domfældte for nær, saa meget
mindre som det efter Dommens Afsigelse maa
ansees givet, at han har gjort sig skyldig i
retsstridig Forhaling med sin Forpligtelses Op-
fyldelse, hvorfor han ikke kan beklage sig over,
at der forelebig gjøres Udlæg hos ham for
dm af Fogden fastfatte S u m ; ved at anvende
Retsmidler imod Udlægsforretningen kan
han jo standse Auktionen og derved hindre
Salget af de udlagte Ejendele. Forsaavidt
man endelig mod at henlægge den herom-
handlede Afgjsrelse t i l Fogden vilde ind-
vende, at dette er mindre hensigtsmæssigt af
den Grund, at en egentlig Bevisførelse an-
gaaende Skadens Storrelse ikke vel kan foregaa
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ved føgedretten, bliver at bemærke, at Dom-
merens (Fogdens) Sti l l ing ved Ansættelsen af
Erstatningers Størrelse efter Udkastet skal være
en anden end efter den nugjældende Lovgivning.
Udkastet har nemlig sluttet sig t i l den Anskuelse,
som i den nyere Tid i andre Lande har samlet
de fieste Stemmer for sig, nemlig, at der med
Hensyn t i l Fastsættelsen af Erstatningers Stor-
relse bor gives Dommeren et fr i t Skjøn,
saaledes at det ikke med Nødvendighed kræ-
ves, at den Skadelidende ved Vidner eller
Ed skal tilvejebringe et fuldstændigt Bevis
for Skadens Omfang og Størrelse. Der
synes heller ikke at kunne være nogen Tvivl
om, at Dommerens Skjøn, i forneden: Fald
under Bistand af udmeldte sagkyndige Mænd,
frembyder swrre Garanti end et Skjsn af
uvillige Mænd, især naar disse, som efter vor
Retspraris, handle aldeles paa egen Haand
uden nogen Ledelse eller Kontrol fra Rettens
Side. Ved at fastholde, at den Erstatning-
søgende skal tilvejebringe et sædvanligt Bevis
for Skadens Størrelse, begunstiger man uti l-
børligt den Skadegjørende. Efter det af Ud-
kastet saaledes antagne System vil en egentlig
Bevisførelse ikke ofte vise sig nødvendig, men
Fogden vil, som i § 451 forudsat, i Reglen
med Vidnernes Bistand eller i al Fald ved
Hjælp'af ndmeldte Sagkyndige, som aflægge
Ed for ham, knnne foretage Ansættelsen ifølge
sit frie Skjøn og uden at være bundet ved
Vidnernes eller de Sagkyndiges Anskuelse,
hvorved det efter Udkastet bliver at iagttage,
at han i Tvivlstilfælde hellere skal fastsætte
Erstatningen rigeligt end udsætte Domhaveren
for at lide noget Tab ved, at Dommen ikke
efterkommes. Ved det Anforte bliver derhos
at bemærke, at hvis Domhaveren vælger at
anlægge Straffesag imod Domfældte, fordi
denne modvillig har undladt at efterkomme
Dommen, vi l han ifølge sidste Stykke af
§ 451 under denne Sag kunne faae det
ham tilkommende Pengevederlag bestemt i For-
bindelse med, at Straf idømmes.

I §§ 4 5 2 — 4 5 4 omhandles de Tilfælde
i hvilke Domme, som ikke lyde paa Penge,
kunne fuldbyrdes af Fogden efter deres umid-
delbare Indhold. I Overensstemmelse med
Forholdets Natur kan dette efter Udkastet ikke

blot finde Sted, hvor Grekutionen gaar ud
paa at sætte Domhaveren i Besiddelse af en
bestemt Ting, som forefindes under Forretnin-
gen; men der nævnes i § 454 endnu nogle
andre Tilfælde, i hvilke det ved Dommen t i l -
sigtede retlige Formaal i fornødent Fald fuld-
stændig kan fyldestgjeres ved Fogdens Foranstalt-
ning. Naar saalcdes en Person, som ved Dom
er kjendt pligtig t i l at udstede et Skjode, et
Pantebrev, en Kvittering, underskrive en Leje-
kontrakt eller desl., undlader at efterkomme
denne sin Forpligtelse, naaes det retlige For-
maal med Dommen paa den simvleste og na-
turligste Maade derved, at Fogden udfcerdiger
Dokumentet paa Domfældtes Vegne og med
bindende Virkning for ham. Dette bliver
navnlig klart, naar man betragter, hvorledes
Forholdet stiller sig ved Domme, som tilpligte
en Person at udlevere en rørlig T ing; her
vil Ingen være i Tvivl om, at Fogden ved
at udlevere Tingen t i l Domfældte tillige kan
overføre Ejendomsretten t i l ham. Men der
er ingen Grund ' t i l , at der ikke skulde t i l -
komme Fogden en lignende Myndighed, naar
Talen er om Retsforhold, t i l hvis fuldstændige
Stiftelse en skriftlig Udfærdigelse er nødvendig;
også« her maa Fogden kunne udøve den t i l
Retsforholdets Stiftelse eller Sikring nødven-
dige Virksomhed ved at udstede et Skjøde, et
Pantebrev eller desl. Iøurigt vi l Sagsøgeren
undertiden endog kunne stille sin Paastand
saaledes, at selve Dommen kan træde i Stedet
for den Legitimation for et Retsforholds St i f -
telse eller Ophør, som han er berettiget t i l
at fordre udstedt af Indstævnte, i hvilket
Tilfælde enhver Gxekution af Dommen bort-
falder. Dctte vi l saaledes gjælde, naar en
Lejetager stævner Udlejeren t i l at underskrive
en Lejekontrakt af et vist Indhold. Her maa
Sagsøgeren kunne faae udtalt i Dommen, at
Indstævnte har indgaaet en saadan Lejekontrakt,
og denne Dom vil da i det Hele, saasom med
Hensyn t i l Thinglcesning, kunne træde istedetfor
den skriftlige Lejekontrakt. Paa lignende
Maade vil Forholdet kunne stille sig, naar
Cessionarius, som allerede er blevet Ejer af
Gjældsbrevet, søger Cedens t i l at udfærdige
en lovformelig Transport, og naar en Kjober,
som er blevet Ejer af den kjøbte Ejendom,

25



194

søger Sælgeren t i l at udstede Skjode til ham.

Endnu bemærkes, at Nfgjørelfen af for-

skellige i Forbindelse med Exekutionen staa-

ende Spørgsmaal, navnlig Fastsættelsen af

Grstatningssummer, i Overensstemmelse med

det i § 451 opstillede Hovedprincip ved § 454

er henlagt t i l Fogden.

I § 455 handles der om Domme,

som lyde paa, at Domfældte skal undlade

Noget. Ogsaa med Hensyn t i l disse Domme

gjennemfores det Hovedprincip, at Undladelse

af at efterkomme Dommen ikke ad den civile

Retsforfølgnings Vej paadrager Dom

fældte andre Folger, end at han skal

give Domhaveren Erstatning for det Tab,

han lider ved Dommens Overtrædelse. Hvis

Stsrrelsen heraf ikke cr fastsat i Dommen —

hvad der kun sjældnere vil være Tilfældet —

bestemmes Erstatningen under føgedforret-

ningen efter Neglerne i § 4 5 1 . Dog hvis

Domhaveren anlægger Straffefag efter § 456,

vil Erstatningen for Dommens Overtrædelse

kunne faaes ansat i Forbindelse med Straffen.

Ved Siden af ovenanforte Regler om Dom-

mens egentlige Erekution bor der imidlertid

opstilles et Strafansvar for modvillig Ulydig-

hed mod Domme af heromhandlede Art.

Dette Ansvar bor, i Lighed med hvad der be-

stemmes i Fdg. 6te April 1842 § 8, for det

Forste kunne indtræde, naar en Dom hvor-

ved det paalægges at undlade Noget, over-

trædes, men for det Andet bor det med selv-

samme Foje ogsaa kunne finde Anvendelse,

naar Domfældte undlader at efterkomme en

Dom, hvorved det er paalagt at foretage

Noget, hvortil han fuldtvel er istand. Herom

findes de fornødne Regler i § 456, med Hen-

syn t i l hvilken Paragraf iøvrigt bemærkes, at

naar Domfældte ikke handler i egentlig svig-

agtig Hensigt, saaledes at der maa siges at

foreligge et Bedrageri, kan det Forhold, mod-

villig at sidde en Dom overhorig, væsentlig

kun opfattes som en Forbrydelse mod Dom-

haveren. Det er derfor bestemt, at det om-

handlede Straffeansvarskal gjøres gjældende under

en af Domhaveren anlagt Sag, hvorimod offent-

lig Forfølgning ikke af den Grund kan finde Sted.

Betingelsen for Strafansvaret er, at Dom-

fældte „modvillig undlader" eller „forsætlig

overtræder". Der maa altsaa fordres subjek-

tive Betingelser, der berettige t i l at opfatte

Domfældtes Opforsel som en Ulydighed eller

passiv Modstand mod Statens t i l Retshaand-

hævelsen trufne Foranstaltninger. Da imid-

lertid Bjemedet med den i § 456 omhandlede

Straf væsentlig er at skaffe Domhaveren

Fyldestgørelse, og da der ikke bor undlades

Noget, som kan tjene t i l at opmuntre eller

bevæge Domfældte t i l at rette for sig, er

det foreslaaet i Paragrafen at indsætte

en Bestemmelse om, at den idomte

Strafs Fuldbyrdelse og den begyndte

Strafs Fortsættelse skal standses, naar Dom-

fældte i alle Maader retter for sig, en Regel,

hvortil der haves et Sidestykke i Straffelovens

§ 254. Derhos er det som en naturlig

Anvendelse af samme Tanke bestemt, at det

Samme skal gjælde, naar Domhaveren ved

Anvendelse af den i § 451—455 angivne

Fremgangsmaade har opnaaet enten Fyldest-

gjørelse af fin Rct eller dog den Sikkerhed

for samme, som ligger i Opnaaelsen af Udlæg

for Vederlaget.

Endelig har § 456 i Overensstemmelse

med Fdg. 6te April 1842 § 8 optaget en

Regel om, at Domhaveren, naar en Straffe-

dom af det angivne Indhold er afsagt over

Domfældte, kan fordre det ezekutive Po-

litis Bistand t i l hans Rets Gjennemforelse.

Denne Regel, som i det citerede Lovbud kun

var udtalt med Hensyn t i l Undladclsesdomme,

er her gjort anvendelig paa alle Domme. Po-

litiet vi l altsaa, naar Talen er om Domme,

som gaa ud paa Udleveringen af rorlige Ting,

efter Domhaverens Begjæring have med de

t i l dets Raadighed staaende Midler at efter-

søge Tingene og derefter faavidt muligt bringe

dem tilstede. Det er indlysende, at naar

Domhaveren ikke ved et saa energisk Middels

Anvendelse kan komme til fin Ret, har det

Offentlige ikke Magt t i l at gjøre Mere eller

Videre for ham i denne Retning.

Det kunde synes, at den i § 451 givne

Hovedregel ikke vil være fyldeftgjørende i alle

Tilfælde, navnlig ikke naar Talen er om

Domme, som gaa ud paa noget i sig Uvurderligt,

og der kunde herefter spørges, om det ikke vil

blive nødvendigt i saadanne Tilfælde at beholde



195

Tvangsmulktsystemet. Dette kan dog forment-
lig ikke antages. Domme af et saadant I n d -
hold ville sjælden forekomme, og forsaavidt dette
dog undtagelsesvis kan blive Tilfældet (som
Erempler kunne nævnes Domme, der gaa ud
paa Udlevering af visse Breve og Papirer,
Domme, som gaa ud paa, at Domfældte skal
undlade en for Domhaveren ubehagelig Hånd«
ling, hvis Foretagelse dog ikke paaforer denne
noget Pengetab), vil en saadan Doms Betyd-
ning formentlig vare tilstrækkelig sikret ved de
øvrige i nærværende Underafdeling givne Regler.
I nogle af de anforte Tilfælde er Dommen af
et saadant Indhold, at den umiddelbart kan
bringes i Udforelse af Fogden efter Reglerne i
§§ 4 5 2 — 4 5 4 ; men huis dette enten vaa Grund
af de faktiske Omstændigheder (at Fogden f. Gz.
ikke kan finde de Breve eller Papirer, hvorom
der handles), eller efter Dommens Indhold er
umuligt, vil Domhaveren have tilstrækkelig Be-
skyttelse i Reglerne i § 456, hvorefter han dels
i Overensstemmelse med det Foranforte kan
faae Domfældte anset med Straf, dels, naar
Straffedom er afsagt, kan faae det erekutive
Politis Bistand t i l sin Rets Gjennemforelse.
Lader Dommen sig hverken ved Fogdens eller
Politiets Hjælp iværksætte, maa man lade sig
neje med, at Lovgivningen ved Straffebestem-
melser (jfr. navnlig Udkastets § 456)
værner Domhaveren mod modvillig Over-
siddelse af Dommen; herved ydes der ham
ogsaa i det Væsentlige alt, hvad en berettiget
Anvendelse af Tvangsmulkter kunde fore t i l .
Hvad sanligt angaar Domme vedrsrende fami-
lieretlige Forhold, maa det for det Forste
erindres, at der ved disse sjælden vil være
Tale om at fastsætte Noget, der skal fores
igjennem ved en egentlig Erekution. Men
selv hvor dette er Tilfældet, v i l der neppe vise
sig nogen Trang t i l Tvangsmulktsystemet.
Saaledes ville Domme, som paalægge en Person
at udlevere et Barn, kunne erekveres af
Fogden efter deres umiddelbare Indhold i Hen-
hold t i l Analogien af K 453, og hvis Dom-
fældte flulde førstikke Barnet, v i l Straffe-
bestemmelsen i § 456 være tilstrækkelig, for-
saavidt Domfældtes Forhold ikke endog maatte
egne sig t i l Straf efter Straffelovens § 213.
Hvad endelig angaar Domme, hvorved en Per-

son i Medfsr af Frd. 5te Marts 1734 til«
pligtes at indgaa et Ægtestab, vil det vistnok
erkjendes, at der ikke er Grund t i l for disses
Vedkommende at bibeholde Tvangsmulktsy-
stemet. Afset fra, at Anvendelse af Tvang
paa det nævnte Omraade i hojestc
Grad maa erkjendes at stride imod
Nutidens sædelige Anskuelser og derfor vel
ogsaa tor antages lejlighedsvis at ville blive
afskaffet, maa det fremhæves, at det Hen-
syn t i l Kvindens krænkede Wre , som
man plejer at vaaberaabe sig som en af-
gjørende Grund for at paalægge Mands-
personen en Pligt t i l at ægte hende, vi l kunne
fyldestgjøres vaa anden Maade, navnlig ved en
Regel af samme Indhold som Reglen i D. L.
3 — 1 6 — 1 6 — 8 (at hun ikke skal lide Skade
paa sin Wre).

Anden Underafdeling.

O m Fu ldby rde l sen af Domme, der lyde
paa Udrede lsen af Penge.

I Overensstemmelse med den gjældende
Ret udtales her først den Hovedregel, at saa-
danne Domme kunne fuldbyrdes ved Exekution
i Domfældtes Formue, men at Domfældte der-
imod ikke kan underkastes Gjældsfængsel (§
458). Ved Siden af den saaledes givne
Hovedregel opretholder Udkastet de gjældende
Regler om de særegne Tvangsmidler, der kunne
anvendes for Underholdningsbidrag t i l Bom,
forladte og fraseparerede Hustruer. Hvad
Bøder angaar, som i al Fald accessorisk ogsaa
fremdeles ville kunne blive idomte under borger«
lige Retstrætter, henviser Udkastet t i l de
almindelige Regler om Bodedommes Exeku'
tion, som det ej er Meningen at forandre.
§ 4 5 9 udtaler i Overensstemmelse med den
gjældende Ret og Sagens Natur, at Gzekutionen
kun kan udstrækkes t i l saameget af Domfældtes
Gods, som — efter Fradrag af det, der kan
forudsees at ville medgaa t i l Fyldestgjørelsen
af Trediemands fortrinligere Krav — i Henhold
t l l føgedvidnernes Vurdering behøves t i l Dom-
mens Fyldestgjørelse samt Dækning af de nsd-
vendige Retsudgifter.



196

I § 460 angives de Veje, ad hvilke
tvungen Fyldestgørelse kan opnaaes. Hvis
der forefindes rede Penge, har Fogden umiddel-
bart at udbetale Domhaveren disse t i l Dæk-
ning af eller Afdrag paa Fordringen. Frem-
deles kan Domhaveren ikke vægre sig ved at
modtage Fyldestgørelse ad Kompensations-
vejen, naar Domfældte har forfaldne Fordrin-
ger paa ham, hvis Rigtighed han maa aner-
kjende. Bortset fra disse Tilfælde iværksættes
Exekution enten derved, at Fogden giver
Domhaveren Udlæg t i l Forauktionering i Dom-
fcrldtes Formuegjenstande, eller derved, at den
Rettighed, hvori Udlæg gives, paa anden Maade
ved Fogdens Foranstaltning udoves i Dom-
fældtes Sted. Lovforslaget gaar altfaa ud
fra, at Ezekution i den hidtil sædvanlige
Skikkelse som Udlæg t i l Forauktionering ikke
er den eneste Vej, ad hvilken den tvungne
Fyldestgjørelfe kan naaes. Dette stemmer utvivl-
somt med Forholdets Natur. Grundsætningen
maa være (jfr. Nellemann „Læren om Exeku-
tion og Tvangsauktion" S . 78 ff.), at Dom-
haveren skal have Adgang t i l at søge Fyldest-
gjørelse i Domfældtes Formuerettigheder, forsaa-
vidt ikke en tvungen Indtrædelse i disse er
udelukket ved det paagjældende Retsforholds Be-
skaffenhed. I denne Adgang vilde der gjøres
en vilkaarlig Indskrænkning, hvis Exekution
alene kunde foretages som Udlæg t i l Forauk-
tionering, idet denne Fremgangsmaade er
uanvendelig overfor mange Formuerettigheder,
der i og for sig cre egnede t i l at tjene t i l
Kreditorernes Fyldestgørelse. Domhaveren bor
derfor ikke være udelukkende henvist t i l at
lade sig give Udlæg t i l Forauktionering,
men han maa ogsaa kunne søge f in
Fyldestgørelse gjennem anden Raadigheds-
udovelse over Skyldnerens Fornmebestand-
dele, naar denne fremtræder som den natur-
lige Maade, paa hvilken det okonomifke Ud-
bytte af disse uddrages, og det bor end ikke
være ubetinget udelukket at gaa denne Vej,
fordi det ogsaa var muligt at opnaa Fyldest-
gjørelse gjennem en Forauktionering af det
Udlagte; sidstnævnte Fremgangsmaade vil nem-
lig ikke altid vcere den for Domhaveren hen-
sigtsmæssigste Vej.

Ligesom den Grundsætning for Tvangs-

anvendelsen, Udkastet efter det Anforte har
opstillet, utvivlsomt stemmer med Forholdets
Natur, saaledes maa det vistnok ogsaa erkjm-
des, at den efter rigtig Opfattelse af den
gjældende Ret har Hjemmel allerede i denne.
Flere af dens vigtigste Konsekventser have
i Virkeligheden allerede længe været an-
erkjendte i Retsbmgen. Det er saaledes al-
mindelig antaget, at den, som har faaet Ud-
læg i Domfældtes udestaaende Fordringer, ikke
ubetinget er henvift t i l at søge Fyldestgjørelse
ved deres Forauktionering, men, forsaavidt For-
dringerne ere forfaldne, ogsaa kan gaa den Vej
at indkræve deres Belob hos vedkommende
Skyldnere og tage sin Betaling paa denne
Mande. Denne Fremgangsmaade antages Dom-
haveren endog at kunne følge, uanfet at Ud-
læget i Forretningen betegnes som givet t i l
Forauktionering. Fremdeles maa Domhaveren
allerede efter den gjcrldende Ret kunne søge Fyl-
destgjørelse gjennem Udsvelse af Domfældtes Ret
t i l Frugt- og Indtægtsnydclse af en fast Ejen-
dom. Det er nemlig ikke Gjenstand for Tvivl,
at Dcmhaveren, forsaavidt det er nødvendigt
t i l at sikre hans Fyldestgjsrelse, i Forbindelse
med Udlæg af Ejendommen t i l Forauktionc«
ring kan fordre sig Udlæg givet i dens Frug-
ter og Indtægter, saaledes at Domfældte i
Mellemtiden indtil Auktionens Afholdelse sæt-
tes ud af Ejendommens Brug og Besiddelse.
Men naar dette staar fast, maa det ogsaa —
med den Begrænsning, som fslger af Dom-
fældtes Paavisningsret — staa Domhaveren
aabent at lade sig give Udlæg i Frugt-
og Indtægtsnydelsen alene, en Adgang, der
navnlig vil vcere af Betydning, hvor Udlæg
ikke kan gjøres i Ejendommens Substants,
f. Gz. naar Skyldneren besidder Ejendommen
som Beneficiarius eller Fideikommissarius. Uagtet
det saaledes maa antages, at det allerede efter
den gjældende Ret staar Domhaveren aabent
at gjøre Gxekution særskilt i Frugt« og I n d -
tægtsnydelfen, er denne Ret dog kun sjælden
bleven benyttet. Dette har vistnok især sin
Grund deri, at den bestaaende Lovgivning —
bortset fra de om specielle Forhold givne Be-
stemmelser i D. L. 5 — 7 — 9 og Amtstue-
frd. 8de Ju l i 1840 § 20 — ikke giver
nogen Anvisning paa, hvorledes der skal for-
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holdes med den nærmere Gjennemførelse af

dennc Ezekutionsmaade. Thi da det under

denne Lovgivningens Tavshed i Overensstem-

melse med vor Rets almindelige Grundsæt-

ninger maa ansees for Rekvirentens Sag selv

at træffe alle t i l Ejendommens Administration

forrwdne Foranstaltninger under Regnskabs-

pligt overfor Domfældte, vil det hele Forhold

kunne blive meget besværligt for Domhaveren

og jævnlig give Anledning t i l Tvist navnlig

on> Tidspunktet for Sekvestrationens Ophør.

I denne Henseende indeholder Udkastet noget

Nyt, idet det afhjælper den paapcgede Man-

gel gjennem Bestemmelserne i §§ 461 og

466. Efter disse paahviler det ikke Rekvi-

renten selv eller ved en af ham antagen

Driftsbestyrer at overtage Ejendommens Ad-

ministration, men Ejendommen bliver ved

Fogdens Foranstaltning at administrere t i l

hans Fordel og Indtægterne af den at an-

vende ti l hans Dækning paa samme Maade

som ellers det ved Tvangsauktion indvundne

Pengebelob. Efter Udkastet vælges altsaa

Driftsbestyreren af Fogden, som derhos skal

paalægge Fæstere, Forpagtere og Andre at

betale deres Afgifter t i l Bestyreren, samt iov-

rigt iværksætte de Tvangsforanstaltninger, som

udkræves, for at Ejendommens Frugter og

Indtægter kunne komme Domhaveren t i l Nytte.

Endelig er det Fogden, der bestemmer, t i l

hvilke Tider Bestyreren skal aflægge Regn-

stab, og fom af denne modtager Driftsover-

studet. Dette stemmer ganske med de Grund-

sætninger, hvorefter Udkastet har ordnet Tvangs-

auktionen. Ligesom det ved Tvangsauktionen

indkomne Belsb ikke maa oppebæres af Re-

kvirenten selv, men gjennem en Inkassator

skal indbetales t i l Fogden, saaledes maa ogsaa

det Udbytte, der indvindes ved den i § 461

omhandlede Ezekutionsmaade, afgives ti l Fog-

den, for at denne, saafremt Andre end Rekvi-

renten ere berettigede t i l Andel deri, kan iværk-

sætte en samtlige Interesserede omfattende

Opgjsrelse. Endnu bemærkes, at § 466

sidste Stykke henlægger Afgjørelsen af alle

Spørgsmaal angaaende Ejendommens Besty-

relse, Regnskabsaflæggelsen og den tvungne

Administrations Ophør t i l Fogden. Ad

denne Vej ville de Tviftemaal, som det her-

omhandlede Forhold kan foranledige mellem

Domhaveren og Skyldneren samt andre Interes-

serede i Ejendommen, paa den hurtigste og

fimpleste Maade kunne fores t i l Ende, medens

den nugjældende Rets Mangel paa nærmere

Bestemmelse med Hensyn ti l dette Punkt maa

ansees som en stor Mangel.

ifølge § 462, jfr. §§ 461 og 466.

blive de ovenfor udviklede Regler endvidere at

anvende, naar Udlæg gjøres i Domfældtes

Leje-, Forpagtnings- eller Fæsterettigheder over

faste Ejendomme, forsaavidt Retsforholdets

Natur overhovedet tilsteder dette. At Dom-

haveren efter Retsforholdets hele Beskaffenhed

kan have Adgang ti l at gjøre Gzekution i

de nævnte Brugsrettigheder, er utvivlsomt, og

forsaavidt er Udkastet i Overensstemmelse med

den gjældende Ret. Ve! kan Adgangen ti l

Erekution være udelukket enten derved, at Dom-

haveren er ude af Stand t i l at tilbyde det

betingede Vederlag, eller fordi Brugsrettig-

heden er stiftet saaledes, at den hverken helt

eller delvis kan udoves af Andre end Bru-

geren selv. Men er ingen af disse Hindrin-

ger tilstede eller fjernes de derved, at Udlejeren

giver sit Samtykke t i l Exekutionen, maa Re-

kvisitus finde sig i, at Domhaveren søger Fyl-

destgjørelse i hans Brugsrettigheder ligesaa-

vel som i andre ham tilkommende Formue-

rettigheder. Isvrigt vil Udlæg i de heromhand-

lede Rettigheder ikke ubetinget fremtræde i den

Skikkelse, som § 462, jfr. § 461 , for-

udsætter. Hvor Brugsretten ligefrem kan

overdrages t i l Andre, jfr. Lov om Bonder-

gaardes Bortforpagtning af 25de Juni

1870 § 3, vil Udlejeren selvsolgelig ikke kunne

modsætte sig, at Lejetagerens Kreditorer lade

sig give Udlæg til Forauktionering i Brugs-

retten, hvis de foretrække denne Fremgangs-

maade. Jævnlig vil Forholdet imidlertid være

det, at Brugsrettigheden paa den ene Side

ikke er ligefrem oveidragelig, medens det dog

paa den anden Side ikke er udelukket, at en

Udovelse af Rettigheden i storre eller mindre

Udstrækning kan foregaa ved Andre end Leje-

tageren selv, I disse Tilfælde vil da den i

§ 461 omhandlede Eiekutionsmaade være den

eneste Vej, ad hvilken Lejetagerens Kreditorer

kunne søge Fyldestgørelse i Brugsrettigheden
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De i § 463 givne Regler om Udlægcts!
Udstrækning og Omfang forstaaes let. I
Overensstemmelse med Forholdets Nutur finder
en Vurdering i egentlig Forstand kun Sted,
naar Rekvirenten vi l søge Fyldestgjmelse
gjcimcm en Realisation af legemlige Ting.
Gjores der Udlæg i Frugt- og Indtægts-
nydelsen af faste Ejendomme eller i
andre Rettigheder, bestemmes derimod Udlægets
Omfang og Udstrækning ved et Skjon under
tilborligt Hensyn t i l de Udgifter og Omkost-
ninger, som maa antages at ville flyde af de
t i l Forfølgningens videre Gjennemforelse fornødne Skridt. Hvad angaar Udlægels Gjen-
stcmd, er det ifølge § 464 ligesom efter den
gjældende Ret Domfældte, som har Lov t i l at
paavise, i hvilket Gods Erekution skal ske, cg
Domhaveren kan kun gjør? Indsigelse mod at
modtage Udloeg i de ham saaledes anviste
Gjenstande, forsaavidt der hertil i Gjenstande-
nes Beskaffenhed er en særegen Grund. Naar
der kan paavises rorligt Gods eller Fordringer,
hvoraf Fyldestgørelse kan faaes, behøver han
saaledes ikke at modtage Udlæg i fast Ejen-
dom, da dette altid er en langsommere og
besværligere Vej t i l Fyldestgjørelse; endvidere
kan han nægte at modtage Udlæg i Ting,
hvis Opbevaring eller Realisation maatte være
særlig vanskelig eller i Henseende t i l Ud-
faldet usikker f. Ex. levende Dyr, eller i
Fordringer, som maa ansees for omtvistede eller
nsikre. Af lignende Grunde foreskrives det,
at Domhaveren, naar der kan gives ham
Udlæg t i l Forauktionering, ikke fan nodes t i l
at ssge sin Fyldeftgjørelft paa anden Maade.
Endelig behøver han, forsaavidt andet Gods
er tilstede, ikke at modtage sekundært Udlæg.
Hvis Domfældte ikke paaviser Gjenstande,
hvori Udlæg kan ske, maa Valget foretages
af Domhaveren (§ 465), dog at Fog-
den skal paase, at de for Domfældte mest
undværlige Gjenstande først udlægges; hans
nedvendige Besætning og uundværlige Avls-
redskaber samt Haandværksredskaber og deslige
bor altsaa ikke udlægges, saalænge and« mere
undværlige Gjenstande foresindes. Endelig be-
stemmes det i § 465, at Gjodning samt det t i l
en fast Ejendoms Dr i f t fornødne Straa og Ho
saavelsom Sæde- og Fodekorn ikke ved Udlæg

maa stilles fra Ejendommen, men bliver at
betragte som Tilbehor t i l den. Denne Regel
afviger i flere Punkter fra den gjældende Rets
Bestemmelser i P l . 24de Ma j 1843. Paa
den ene Side er det kun det t i l Ejendommens
Dr i f t fornødne Straa, Ho og Gjodning, som
ifølge Udkastet ikke ved Udlæg maa stilles fra
Ejendommen, hvorimod den ved P l , 24de
M a j 1843 hjemlede Indskrænkning i den ud-
lægsogmde Domhavers Ret angaar hele Ejen-
dommens Afgrode af Ho og Straa samt al
Gjodningen; men medens Udkastets Regel for-
saavidt er mindre vidtgaaende end den ældre
Rets, indskrænker det sig ikke som P l . 24de Ma j
1843 t i l at fastsætte, at de, der have Ret-
tigheder over den faste Ejendom, ved at ud-
betale den paagjældende Udlægshaver Vurde-
ringsbelobet af de omhandlede Gjenstande kunne
bevare dem for Ejendommen, men ligeoverfor
en Domhaver, der søger Udlæg, gjør det
ligefrem disse Gjenstande t i l Tilbehor t i l
Ejendommen, Panthaveren i Ejendommen behøver altsaa ikke for at undgaa at se Ejen-
dommen sat ud af Dr i f t ved Udlæg og sær-
skilt Salg af disse Gjenstande at udbetale
deres Tazationsværdi, og det hele forviklede
Retsforhold, som indtræder ved en saadan Ud-
losning, bortfalder. Endelig fremhæves, at
Udkastets Regel ogsaa omfatter Sæde- og
Fodekorn, hvilke Gjenftande ikke nævnes i P l ,
24de M a j 1843. Paragrafens Slutnings-
bestemmelse fastsætter i Overensstemmelse med
Forholdets Natur, at Sæd paa Marken ikke
maa omhugges eller andre Frugter optages
eller afplukkes, forend de ere modne t i l at ind-
hostes.

I Kapitlets sidste Paragrafer handles der
om Gjenstande, som en! en ganske eller dog
inden visse Grænser cre undtagne fra Exe-
kntion. De herom givne Bestemmelser gaa i
Hovedtrækkene alene ud paa en Kodifikation
af den gjældende Ret. Derfor svarer § 467
ganske t i l § 160 i Konkursloven. Ligeledes
stemmer tz 468 med den gjældende Ret, for-
saavidt den undtager de t i l Militæres tjenst-
mcessige Udrustning og Forsyning fomodnc
Gjenstande fra Erekution, jfr. Lov 21de Marts
1874 § 2, medens der i Paragrafens sidste
Stykke er tilføjet en ny Bestemmelse, som
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gjør en tilsvarende Undtagelse for civile Embeds-!

og Bestillingsmænds Vedkommende.

I § 469 omhandles det Spørgsmaal, i

hvilket Omfang der kan gjøres Exekution i Dom-

fældtes Rettigheder og Fordringer paa Andre.

Det udtales først, at Erektion kun kan gjøres

i Rettigheder, som paa den Tid, Forretningen

foretages, alt ere erhvervede, derimod ikke i

fremtidige Erhvervelser, med Hensyn ti l hvilke

dette ikke er Tilfældet, saasom ventendes Arv.

Derefter fremhæves særligt, at Grckution kan

iværksættes i Domfældtes Fordringer paa An-

dre, selv om de ere betingede eller endnu

ikke forfaldne, naar de dog kunne angives og

betegnes med tilstrækkelig Bestemthed. Dette

stemmer med, hvad der antages at være gjæl-

dende Ret. Imidlertid er det en Selvfølge,

at Skylderklæringen, selv naar Talen er om

Fordringer, der udspringe af rent ensidige Kon-

trakter eller af gjensidige Kontrakter, som ere

opfyldte fra den ene Side, kan være af et

saadant Indhold, at Exekution er udelukket.

Udkastet, der forsaavidt maa ansees for stcm-

mende med den gjældende Ret, hævder nemlig

den almindelige Grundsætning, at Gods eller

Rettigheder, som ellers ifølge deres Natur kunde

være Gjenstand for Erekution, i Henhold t i l

retsgyldige Bestemmelser af ellerRetshandler med

Trediemand knnne være undtagne fra Kreditorers

Forfølgning (z 470). Det er herved forudfat,

at det ikke fom almindelig Betingelse for slige

Bestemmelsers Retsgyldighed kan fordres, at

der er givet dem en særlig Stadfæstelse fra

Statsmagtens Side. men at de indenfor visse

Grænser maa kunne retsgyldig træffes i Hen-

hold t i l den almindelige Kontraksfrihed. Over-

hovedet maa der i samme Udstrækning, hvori

Afhændelse af en Gjenstand eller Rettighed

kan forbydes, ogsaa retsgyldig kunne lægges

det Baand paa den, at den skal være ude-

lukket fra Kreditorers Forfølgning. I Over-

ensstemmelse med denne Grundsætning vil der

ogsaa kunne givcs en Skylderklæring et saa-

dant Indhold, at der ikke kan gjøres Udlæg i

Fordringen. Særdeles hyppigt ville saadanne

Skylderklæringer udgaa fra offentlige I n -

stituter, saasom Livrente- og Livsforsikrings-

anstalter, jfr. herved den i § 473 givne Be-

stemmelse om Livrenter, Livsforsikringssummer

og lignende Indtægter; men der er selvfølgelig

i og for sig ikke Noget t i l Hinder for, at

ogsaa et Retsforhold mellem to Privatmænd

kan hvile paa en saaledes begrænset Skyld-

erklæring, at paagjældende Fordring mai ansees

for retsgyldig undtagen fra Grekntion. I de

to sidste Stykker af §469 omhandles særligt det

Spørgsmaal, hvorvidt Domhaveren kan gjøre

Ezekution i Rekuisiti Rettigheder ifølge saa-

danne gjensidig bebyrdende Retshandler, som

endnn ikke fra dennes Side ere fuldstændig

opfyldte. Udkastets Regler hcrom stemme

ganske med Konkurslovens § 161.

Det har hidtil været den almindelige

Mening, at det Spørgsmaal, om der kan

gjsres Erekution i Embedsmænds Lsnninger,

maa besvares paa samme Maade som Spørgs-

maalet om Gxekution i Arbejderes og Tjeneste-

folks kontraktmæssig betingede Len. Endstjont

denne Opfattelse neppe kan ansees for rigtig,

har Kommissionen dog troet, at der er Grund

ti l ogsaa at undtage ikke forfalden EmbcdZ-

og Bestillingslon fra Gxekution, se § 4 7 1 ,

hvis Regel herom gaar noget videre end den

gjcrldende Ret, navnlig forsaavidt den ikke

blot omfatter Statens Embeds- og Bestillings-

mænd, mm ogsaa dem, der staa i Kommu-

ners Tjeneste. De Hensyn, paa hvilke

Reglen er bygget, maa nemlia erkjendes i det

Væsentlige at have samme Berettigelse for

begge de nævnte Klassers Vedkommende.

Naar Udkastets § 471 ved Siden af Em-

beds- eller Bestillingslsn nævner „lignende

Indtægter', sigtes herved t i l Indtægter, som

tilkomme private Bestillingsmænd, hvis Rets-

stilling i Henseende t i l deres Lsnning maa

bestemmes efter lignende Regler som de, der

gjælde om Embedsmænd, f. Ex. Direkteurer

ved en Bank, Kontorchefer ved en Kreditfor-

ening. Om et vist Forhold bliver at hen-

føre herunder, eller om det maa ansees for et

ligefremt gjenfidigt Kontraktsforhold, er et

Spørgsmaal, hvis Besvarelse vistnok kan frem-

byde Tviv l ; men dette er forsaavidt uden

Betydning, som Exekutionsfrihed ogsaa under

sidstnævnte Forudsætning har Hjemmel i Ud-

kastet, nemlig i § 469.

Endelig er den om Gmbedslonninger givne

Regel gjort anvendelig paa Ventepenge, Pen-
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sioner og andre desl. Understøttelser, som ud-

iedes af offentlige Kasser.

Hvad angaar de i § 472 omhandlede

Fritagelser for Giekution, stemme de under

Nr, 1 og 5 nævnte ganske med hvad der

maa ansees for gjaldende Ret. De under

Nr. 2—4 optagne Bestemmelser behøve neppe

nogen Forklaring.

Med Hensyn t i l z 473 henvises der t i l

hvad ovenfor lejlighedsvis er anført om denne

Paragraf.

Kapitel I I I .

Om Eiekutionsforrctningens Foretagelse og om
Proceduren under samme.

Det er ovenfor bemærket, at Umiddelbar-

hcdsprincipet ikke træder frem ved føged-

proceduren, og at derfor Udkastets Negler om

denne trods Bestemmelsen i § 482, hvorefter

ogsaa Proceduren for Fogden foregaar mundt-

lig, væsentlig stemme med de nu gjceldende.

Ogsaa med Hensyn t i l Reglerne om Eiekrn

tionsforrctningens Foretagelse i §H 474—47?

samt § 486 har Udkastet paa enkelte Af-

vigelser nær kunnet slutte sig t i l den gjæl-

dende Ret.

Med Hensyn t i l Gzekutiousforretningens

Sted hedder det i § 474, at Forretningen i

R e g l e n skal begynde pia Domfældtes Bo-

pæl; herved udelukkes altsaa ilke, at den, naar

Omstændighederne særligt tale derfor, kan

begynde andetsteds, og i Paragrafens to

sidste Stykker nævnes der udtrykkelig tvende

Tilfælde, i hvilke Saadant kan finde Sted;

men da disse ikke ere de eneste, i hvilke Neg-

len om Forretningens Paabegyndelse paa

Bopælen vil kunne vise sig uhensigtsmæssig,

er der endvidere tillagt Fogden en almindelig

Bemyndigelse t i l at fravige hin Regel, hvor

han efter de foreliggende Omstændigheder finder

Grund dertil, se Paragrafens 2 det Stykke.

Medens det er anset for rigtigt at fast-

holde dm hidtil gjældende Regel, at der under

Forretningen maa gives Mode fra Domhave-

rens Side, kan Ezckutionen selvfølgelig foregaa,

selv om Domfældte ikke træffes tilstede. Det

er imidlertid fundet hensigtsmæssigt at be-

stemme (§ 475 sidste Stykke), at Fogden, hvis

Ingen fremtræder som befuldmægtiget t i l at give

Mode for Domfældte, udtrykkelig skal opfordre

han? Hustru, Bsrn over 18 Aar, Tjenestefolk

eller andre t i l Husstanden hørende vozne

Personer t i l at varetage hans Tarv under

Forretningen. Er ingen af disse tilstede eller

ere de uvillige t i l at optræde, skal samme

Opfordring rettes t i l hans Husvært, Principal,

Husbonde, Læremester eller Nrbejdsherre, for-

saavidt nogen af dem er tilstede. En saa-

dan Regel, som ikke vil kunne medføre

noget Ophold i Domhaverens Forfølgning,

vil i mangc Tilfælde kunne virke t i l Gavn for

Domfældte. Bestemmelsen udelukker iøvrigt

ikce, at ligesom efter den gjældende Ret an-

dre Personer end de ovenfor nævnte af egen

Dri f t kunne optræde under Grekutionen og

oplyse, hvad de antage at tjene t i l den fra-

værende Domfældtes Tarv.

§§ 4 7 7 — 4 7 9 stemme i alt Væsentligt

med Konkurslovens §§ 166—168 .

Indsigelser mod Exekutionen kunne frem-

sættes saavel af Domfældte som af Tredic-

mand ( § § 4 8 0 — 4 8 1 ) . I Anledning af dc

fremsatte Indsigelser kan Domhaveren ytre

sig, hvorimod det er overladt Fogden efter

Omstændighederne at afgjsre, om nogen yder-

ligere Ordvexling skal finde Sted. Med Hen-

syn t i l Proceduren udtaler Udkastets § 482

den Hovedregel, at Forhandlingerne for Fog-

den foregaa mundtlig. Fogden paakjender

derfor den opstaaede Tvistighed i Henhold t i l

Parternes mundtlige Forklaringer, hvorhos han

selvfølgelig har at tage Hensyn t i l de frem-

lagte Dokumenter og andre skriftlige Beviser.

Derimod kan der i Reglen ikke under For-

handlingerne for Fogden sinde Bevisførelse

Sted ved Vidner, Syn og Skjøn eller Par-

ternes personlige Afhørelse. At denne Regel,

som efter føgedrettens Beskaffenhed er den

naturlige ved Umiddelbarhedsprincipets Gjen-

nemforelse i Bevisbedømmelsen, iøvrigt ikke

medfører nogen mærkelig Afvigelse fra, hvad

der maa antages for gjældende Ret, er

ovenfor omtalt. Reglen i § 482 sidste

Stykke, at Fogden skal vejlede Parterne i

Bagatelsager, stemmer med Frd. 6te Aug.
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1824 § 5. — Da Forhandlingerne foregaa
mundtlig, saaledes at Fogden dommer umiddel-
bart efter disse, vil der i Almindelighed ikke
voere Anledning t i l at protokollere dem i det
Omfang, hvori dette nu finder Sted. § 483
foreskriver derfor, at der i Protokollen for-
uden de nødvendige Bemærkninger om Forret-
ningens Tid og Sted, Gzekutionsgrundlaget,
Parternes, Fogdens cg Vidnernes Navne, kun
skal optages en Beretning om Forretningens
Gang i Almindelighed samt i Tilfælde af
Tvist de fremsatte Paastande ordret og Par-
ternes Erklæringer i det Omfang, fom Fogden
skjsnner hensigtsmæssigt, dog ikke ordret, men
kun efter deres væsentlige Indhold. Den
mere omfattende Protokollation af Parternes
Erklæringer ved føgedretten, som nu finder
Sted, synes allerede fra den gjcrldende Rets
Standpunkt at være temmelig hensigtslos idet-
mindste naar bortsees fra de særegne Forhold i
Kjobenhavn, hvor Kjendelsen afsiges af den
ved selve Grekutionen ikke tilstedeværende føged; thi paa Grund af den allerede nu hjemlede
ubegrænsede Ret ti l at fremkomme med Nyt
under Appellen vil Sagens Grundlag under
denne kunne blive fuldstændig forandret,
og Forhandlingerne for Fogden ville da ikke
have nogen Betydning.

Om Udsættelse under Forretningen hand-
ler § 484 . Det er i denne Henseende fundet
tilstrækkeligt at udtale, at Udsættelse i Reglen
ikke kan gives, naar ikke Parterne ere enige
herom. Det er altsaa ganske overladt t i l
Fogdens Afgjørelse, hvorvidt der undtagelses-
vis maatte kunne tilstaaes Udsættelse efter den
ene Parts Begjæiing, og han vil herved tage
et væsentligt Hensyn t i l , om Begjæringen
fremkommer fra Domhavcren eller fra Dom-
fældte; thi om end Udkastet i Overensstem-
melse med den gjældende Ret fastholder, at
Donchaveren ikke har Adgang t i l vilkaarlig at
forlange Forretningen udsat, vi l dog den Ud-
sættelse, hvorom han fremsætter Begjæring,
selvfølgelig langt sjældnere frembyde Betænke-
lighed end en Afbrydelse af Forretningen efter
Domfældtes ensidige Begjæring, Forskjellig
fra en egentlig Afbrydelse af Forretningen er
den i Paragrafens to sidste Stykker omhand-
lede midlertidige Standsning af Forhandlin-

gerne. Hvor en saadan anordnes eller t i l -
staaes, har Fogden paa Domhaverens For-
langende at træffe de fornødne Foranstaltnin-
ger t i l at oprelholde den samme Tilsiand, ind-
t i l Forretningen atter fortsættes, hvorhos der
paa behorig Maade skal gives Parterne
Underretning om Tiden for Forretningens
Fortsættelse. Snarest muligt efter For-
handlingernes Slutning afsiger Fogden Kjen-
delse; dennes Fuldbyrdelse kan ikke hindres
ved Anvendelse af Retsmidler (§ 485). I s v -
rigt er det efter § 494 Reglen, at Rets-
midler imod Fogdens Afgjørelser, hvad entm
der er Spørgsmaal om Paaanke eJer Besvæ-
ring (hvorom nærmere i det Folgende), forft
kunne anvendes, naar hele Grekutionsforretnin-
gen er sluttet. ifølge § 495 er Fristen
for Retsmidlernes, saavel Besværings som Paa-
ankes, Anvendelse den for Paaanke af Doms-
sager foreskrevne, nemlig 4 Uger; de Hen-
syn, der have fort t i l for Domssagers Ved-
kommende at foreflaa en kortere Besværings-
frist, gjøre sig nemlig ikke gjældende paa
føgedforretningernes Omraade. Efter Fristens
Udlob kan Retsmidlers Anvendelse, i Lighed
med hvad der i § 303 er foreskrevet om
Paaanke af Domssagcr, tilstedes i Lsbet af
1 Aar, naar Omstændighederne tale der-
for; men det er fogt udtrykt i § 495, at
der her vanskeligere end for Domssagers Ved-
kommende bor gives Tilladelse t i l Retsmidlers
Anvendelse efter Udlsbet af den ordentlige
Frist, idet det hedder, at saadan Tilladelse kun
kan meddeles, naai ganske særegne Omstændig-
heder retfærdiggjsre, at Parterne ikke i rette
Tid have gjort Retsmidler gjældende. T i l -
ladelsen meddeles af Landsrettens Formand.
Det er en Selvfølge, at naai en Dom ved
en i Medfor af Reglen i § 303 iværksat
Paaanke tilintetgjøres eller forandres, eller
naar den ophæves ved en i Medfor af § 335
afsagt Kjendelfe, hvorved ny Foretagelse af
Sagen bevilges, kan ogsaa den i Medfor af
Dommen skete Eiekution ophæves, om end
den ordentlige Paaankefrist af 4 Uger fra dens
Foretagelse er udlobet, se § 495 1ste Stykke.
Hvad angaar den nærmere Ordning af de
Retsmidler, som efter Udkastet kunne anvendes
imod selve Erekulionsforretningeu og de under

26
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denne afsagte Kjendelser, henvises t i l Bemærk-
ningerne ved Kapitel V.

I §§ 4 8 7 — 4 9 1 gives en Række Be-
stemmelser om Udlcrgshaverens Retsstilling,
der i det Væsentlige maa ansees for stem-
niende med den bestaaende Ret. Dette gjælder
saaledes i det Hele om de i § 491 optagne
Regler angaaende Beskaffenheden af den Sikker-
hedsret, Udlceget giver, jft. herved Konkurs-
lovens § 158. Ligeledes stemmer det med den
gjældende Ret, at den, som har faaet Udlæg i
fast Ejendom, uden at der tillige gives Ud-
læg i dens Frugter og Indtægter, ifølge
§ 487 ikke.kan modsætte sig, at den forbliver
i Skyldnerens Besiddelse indtil Tvangsauktionen,
medmindre Skyldneren findes at odelægge eller
forringe Ejendommen. Hvad angaar Be-
siddelsen af udlagt Lossre, indeholder Ud-
kastets § 488 nogle lidet indgribende Lempel-
ser i den gjældende Ret, beregnede paa saa-
vidt muligt at undgaa de Omkostninger, der
ere forbundne med Godsets Bevaring ved en
Trediemand. Udlagt Lossre kan herefter for-
blive i Skyldnerens Besiddelse ikke blot, naar
Udlægshaveren giver sit Samtykke dertil, men
ogsaa, naar Skyldneren stiller antagelig Sikker-
hed for dets Tilstedeblivelse i uforringet Stand.
I andet Fald er Udlægshaveren ordentligvis
berettiget t i l at tage udlagt Losore i sin Be-
siddelse, dog, hvis det Udlagtes Værdi betyde-
ligt overstiger hans Fordring, kun imod
Sikkerhedsstillelse. Det vil herefter saagodt-
som altid blive Tilfældet, at udlagt Losore
opbevares enten af Skyldneren eller af Ud-
lægshaveren. Bliver det undtagelsesvis ned«
vendigt at give det udlagte Gods i Tredie-
mands Forvaring, har Fogden at træffe de i
saa Henseende fornødne Foranstaltninger paa
Domfældtes Bekostning. Iøvrigt er det ved
disse Regler forudsat, at der ikke tilkommer
nogen Trediemand en Ret over Tingen, i Kraft
af hvilken han er berettiget enten t i l selv at
besidde denne eller dog t i l at modsætte sig en
Forandring i det hidtil bestaaendc Besiddelses-!
forhold, saafom hvor en Losoregjenstand for«
inden Udlæget var pantsat t i l en Anden end!
Udlægshaveren. I stige Tilfælde maa Udlægs- ^
haveren selvfølgelig finde sig i, at Godset
bliver, hvor det er. Har Trediemand det

^ Udlagte i sin Besiddelse, bliver det efter Om-
> ftændighederne ifølge Ndlægshaverens Begæ-
ring af Fogden at tilkjendegive vedkommende
Tredicmand, at Skyldneren ikke er befsjet
t i l at modtage Tingen, naar Tredjemands
Ret t i l dens Besiddelse ophører (§ 490).

ifølge Bestemmelsen i § 487 2det
! Stykke skal Udlæg i fast Ejendom — overens-
! fremmende med hvad der ansees for gjældende
^ Ret — for at kunne gjøres gjældende imod
dem, der ved Retshandler maatte erhverve
Rettigheder over Ejendommen, thinglæses ved
dennes Værnething. Hvad angaar Udlcrg i
Losore, har det efter dsn gjældende Ret vcrret
Gjenstand for Tvivl, om Thinglæsning er
nødvendig t i l Sikring af Udlægshaverens Ret.
Overvejende Grunde turde dog tale for at
besvare Spørgsmaalet benægtende, idet det vist-
nok maatte erkjendes, at Bestemmelserne i
P l . 18 Januar 1788 og Frd. 28 Ju l i
1841 om Thinglæsning af visse Retsforfølg-
ninger samt af Underpant i Lssore ikke frem-
bod faa afgjørende Analogi, at det i Kraft
af disse Lovbud kunde paalægges Udlcegshave-
ren at iagttage en Formalitet, som tidligere
utvivlsomt ikke var nødvendig t i l Sikring af
hans Ret, jfr. Nellemann .Loeren om Exe-

i kution og Auktion S . 185 ff. T i l at fore-
flaa en Forandring i, hvad der saaledes tor
ansees for gjældende Ret, har Kommissionen
ikke fundet tilstrækkelig Grund. Dels har
man havt Betænkelighed ved at besvære den
almindelige Retsforfølgning med en ny For-
malitet; dels er man gaaet ud fra, at den
Fare for Trediemand, som kan opftaa af
Thinglæsnings Undladelse, ikke har Meget at
betyde. Forsaavidt man herimod maatte ind-
vende, at det efter den saaledes fomdsatte Ord-
ning bliver muligt t i l Skade for den alminde-
lige Kredit at omgaa Lovbudet om Thinglcrs-
ning af Underpant i Lssore derved, at Kre-
ditor efter Aftale med Skyldneren tager Ud-
læg i hans Losore og dervaa i Stedet for at
stride t i l Realisation benytter Udlceget som
en vedvarende Sikkerhedsret, er det tilstrække-
ligt at henvise t i l den fra Konkursloven over-
ferte Bestemmelse i § 4 9 1 2det Stykke, som
netop er beregnet paa at hindre den an«
tydede Fremgangsmaade.
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Medens Udlastet i Henhold t i l de oven«
anforte Betragtninger har undladt at paa-
byde Thinglcesning af Udlceg i Losore, er det
denmod, forsaavidt Gjenstanden for' Udlceget
er et Gjceldsbrev, ifølge § 489 1ste Stykke
nødvendigt, at dette forsynes med en Paa-
tegning om Udlceget, for at det skal kunne
gjøres gjceldende imod Trediemand, der senere
i god Tro har faaet Gjældsbrevet overdraget
t i l Ejendom eller Pant, eller imod Skyldneren,
der senere i god Tro har ydet Betaling paa
Kapitalen t i l den, hos hvem Udlceget er sket,
imod Kvittering paa eller Udlevering af Gjalds-
brevet. Ligesom denne Bestemmelse maa an-
sees for en Anvendelse af vor Lovgivnings
almindelige Grundscrtning om, hvad der ud-
kræves t i l Sikring af Rettigheder i Gælds-
breve, saaledes stemmer det ogsaa med den
gjældende Ret, at der ifølge Paragrafens Slut-
ningsbestemmelse ved Udlceg i Fordringer af
anden Beskaffenhed skal gives Skyldneren
Underretning herom for at forhindre, at denne
befries ved i god Tto at betale t i l den, hos
hvem Udlceget er sket. Det Samme maa frem-
deles gjcelde overfor Skyldneren efter et Gjcelds-
breu for Rentebetalingers Vedkommende.

§§ 4 9 2 — 4 9 3 omhandle Exekutions-
forrctnmgens Gjenoptagelse. I § 492 opreg-
nes — vcesentlig i Overensstemmelse med den
gjældende Ret — endel Tilfcelde, i hvilke For-
retningen kan gjenoptages efter Begjcering af
Domhaveren eller den, hos hvem Udlceget er
sket. Udenfor disse Tilfcelde kan Exekutions-
forreiningen ikke gjenoptages i Henhold t i l en
Parts ensidige Begjcering, men kun med alle
Vedkommendes Samtykke, se § 493. Frem-
deles hcevder Udkastet som undtagelsesfri Re-
gel, at Forretningens Gjenoptagelse efter
Begjcering af Trediemand kun kan finde Sted,
naar alle Vedkommende samtykke deri. Her-
imod kan ikke indvendes, at det overfor Tre-
diemand, som i Reglen ikke har Lejlighed t i l
at komme tilstede under Exekutionsforretningen,
er ubilligt at nægte Forretningens Gjen-
optagelse og saaledes afskjcere ham fra at
gjøre sine Indsigelser imod Ezekutionen gjcel-
dende ad en Vej, som staar ham aaben, hvis
han giver Mode under Forretningen, For det
Forfte maa det erindres, at Trediemand kan ^

fremtrcede med sine Indsigelser*) paa det ncefte
Tr in i Forfølgningen, nemlig under Tvangs-
auktionen (jfr. § 542 2det Stykke), en
Adgang, der i Reglen vi l vcere ham ligesaa
nyttig som en Ret for ham t i l at faae Gze-
kutionsforretningen gjenoptaget, idet der dog
ordentligvis først ved Tvangsauktionen vi l
kunne paafores Trediemand Skade af mere
indgribende Betydning. Men derncest skal
endnu fremhæves, at Trediemands Adgang t i l
at intervenere ved føgedretten — vcrrc sig
under Ezekutionen eller Tvangsauktionen —
ikke er den eneste Vej, ad hvilken han kan
gjøre sine Indsigelser gjældende. Paa Grund
af føgedretsprocedurens ejendommelige Karak-
ter maa Beskyttelsen for Trediemand endog
vcrsentligst søges ad en anden Vej. Th i da
Domhaveren dog ikke kan vcere pligtig at finde
sig i, at Trediemand standser hans Forfølg-
ning blot ved at erklære, at han har en I n d -
sigelse imod Erekutionen, vil Trediemand, selv
om der gives ham Lejlighed t i l at mode
under Forretningen, staa magteslos overfor
Domhaveren, naar han ikke straz kan frem-
skaffe Bevis for Indsigelsens Rigtighed, en
Forudsætning, der meget sjælden vi l foreligge.
Hovedbeskyttelsen for Trediemand maa derfor
scettes i den Adgang, han har t i l uanset den
stedfundne Eiekution at gjøre sin Ret gjcel-
dende under en Domssag i første Instants.
Overfor den Fare for hans Retsnydelse, som
maatte kunne opstaa af Afgjørelsens Udskydelse
t i l det Tidspunkt, da et saadant Søgsmaal
kan vcere fort t i l Ende, vi l Trediemand efter
Omstændighederne kunne sikre sig gjennem en
Udsættelsesforretning eller Anvendelse af de
forelobige Retsmidler, Arrest og Forbud. Navn-
lig erindres, at Trediemand har Adgang t i l ,
forfaavidt han kan stille fornøden Sikkerhed,
ved Forbud at hindre Udlcrgshaveren i at

*) Herned hanes selvfelgelig pa» dette Sted lun

sulldanne Indsigelser fur Bje, som gaa ud paa,

»t Tredjemand« Ret overhovedet er t i l Hinder

for Udlaget. Er Tilfaldet derimod det, at

Tredjemand ilte protesterer imod Udlaget i det

Hele, men lun paaftaar det inarlsat med Aner-

ljendelse af hans Ret (som sekundart), maa Ind -

sigelsen ubetinget vare henvist t i l Aultionen.
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skride t i l Tvangsauktion, forinden Spørgsmaalet
er afgjort ved Domstolene, jfr. § 606 sidste
Stykke.

Om §§ 4 9 4 — 4 9 5 er talt ouenfor.

Kapitel IV.

Om Tvangsauktion,

Forinden der gaaes over t i l at omtale de
enkelte Underafdelinger i dette Kapitel, vi l det
vcere hensigtsmæssigt at fremstille det Hoved-
princip, der ligger t i l Grund for Udkastets
Regler om Tvangsauktion, og de Hovedfor-
andringer i de gjceldende Regler, som Gjen-
nemførelsen af dette Princip har ledet t i l at
foreslaa.

Efter den gjældende Lovgivning er det
Reglen, at hver enkelt Fordringshaver, som
vil søge Fyldestgørelse gjennern Tvangsauktion,
afholder Auktionen udelukkende paa sine egne
Vegne, saaledes at andre Udlægshavere og
Panthavere, der ere berettigede t i l Fyldest-
gørelse af samme Ting, selv om deres For-
dringer ere i Ezekutionsstand, hverken ere be-
rettigede eller forpligtede t i l at deltage i
Forfølgningen. Denne Ordning er i flere
Henseender uheldig og maa vistnok siges hver-
ken at fyldestgjøre den realiserende Udlægs-
havers eller de øvrige t i l Deltagelse i Kjsbe-
summen Berettigedes Interesser, hvilket navn-
lig viser sig ved Tvangsauktioner over faste
Ejendomme.

Betragtes Sagen først fra de øvrige Be
rettigedes Standpunkt, da maa det vel ind«
remmes, at Tvangsauktionen faktisk ofte leder
ti l Fyldestgørelse ikke blot af Rekvirentens
Fordring, men af alle de Retskrav, som ikke
efter Auktionens Udfald tilintetgjøres, forfaa
vidt de paagjældendc Fordringshavere ikke give
deres Samtykke t i l , at deres Kapitaler forblive
indestaaende i Ejendommen; men fra et ret«
ligt Synspunkt maa det betragtes som en
Tilfældighed, om Tvangsauktionen forer t i l , at
andre Fordringshavere end Rekvirenten blive
fyldestgjorte. For det Forste kan Rekvirenten,
som selv er Herre over sin Retsforfølgning,
standse den, naar han v i l ; ja selv, efterat der

er givet Hammerslag, kan han, idetmindste med
Rekvisit! Samtykke, blive enig med Kjoberen
om, at det hele Salg skal gaa tilbage, uden
at andre Pant° og Udlcrgshavere kunne gjøre
nogen Indsigelse herimod. E j heller kunne
disse fordre, at det ved Auktionsvilkaarene skal
paalægges Kjoberen at stille Sikkerhed for
den Del af Kjobesummen, som tilkommer
dem"), og hvis han ikke betaler dem, saa at
Retsforfølgning bliver nødvendig, maa Enhver
af dem gjennemgaa alle Retsforfølgningens
Trin — Dom eller Forlig, Udlæg og Tvangs-
auktion —, og Ingen af dem kan bortsælge
Ejendommen i Henhold t i l det Rekvirenten
givne Udlæg. Imod denne Ordning frem-
byder der sig straz den Indvending, at Om-
kostningerne som en Folge af disse forskellige,
af hinanden uafhængige Retsforfølgninger lobe
op t i l et langt ftorre Belob, end hvis der
kun blev afholdt een Auktion t i l alle Vedkom-
mendes Fyldestgørelse. Der er dernæst en
Mulighed for, at Ejendommen omtrent sam-
tidig kan blive stillet t i l Auktion af førstjellige
Udlægshavere, idet enhver Fordringshaver, som
antager, at den af en Anden indledede Rets-
forfølgning ikke vi l fore t i l Fyldcstgjørelfe af
hans Fordring, v i l have Grund t i l at paa-
skynde fin egen Forfelgning saa meget som
muligt; men det er indlysende, at et saadant
Forhold, hvorefter flere Udlægshavere sam-
tidigt tillyse Auktioner over den samme
Ejendom, maa forvirre de Lysthavende og af-
skrække dem fra at byde, ligesom det ogsaa let
kan fremkalde Processer imellem de Forfol-
gende indbyrdes. I det Hele bliver Retsfor-
holdet under disse Omstændigheder af en
unødvendig indviklet Karakter, og vort Rets-
liv frembyder vistnok ogsaa Ezempler paa, at
der, naar flere Panthavere paa een Gang ere
skredne t i l Tvangsauktion, er opstaaet Rets-
fporgsmaal, hvis rette Losning har været
meget vanskelig. Det Princip, at Tvangs-
salget alene sigter t i l at skaffe den realiserende
Udlægshaver Fyldestgørelse, er ogsaa i en an-

En anden Sag er, at de kunne ncigte at gine
Kjsberen nogensomhelft Henstand, medmindre h«n
ogfllll stiller dem Sikkerhed.
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den Retning forbundet med Ulempe, idet ^

det har medfort, at den realiserende Udlcrgs-

havcrs Auktion ikke i alle Henseender foregaar

med behorigt Hensyn t i l de øvrige Interes-

sernes Tarv. Auktionsvilkaarene affattes af

Rekvirenten, og der gives ikke de øvrige i

Ejendommen Interesserede, for hvilke Auktio-

nen med Hensyn t i l sit Udfald er bindende,

nogen Lejlighed t i l at indvirke paa deres

Indhold. Paa denne Maade fremkommr der

i Reglen ikke Auktionsvilkaar, hvorved Alles

Interesser tilborligt varetages. Vel er det

ved Lovgivningen paalagt Rekvirenten at givc

Kredit med den Del af Kjobesummen, son,

tilfalder ham, ligesom han i det Hele ikke i

Vilkaarene maa optage usædvanlige eller tryk-

kende Bestemmelser, som kunde indvirke stade-

ligt paa Auktionens Udfald i det Hele; men

han er ikke pligtig at forge for, at Vilkaarene

affattes med den Fuldstændighed og Klarhed

i alle Retninger, som betinge et heldigt Salg.

I denne Henseende behøver han ikke at gaa

videre, end Hensynet t i l hans egen Interesse

kræver, cg hvis han foler sig sikker paa, at

der, hvorledes det end gaar, vi l udkomme nok

til hans egen Dækning, vil han vcere tilboje-

lig t i ! at tage sig Vilkaarenes Affattelse saa

let som muligt og ikke være opfordret t i l

særlig Bestræbelse for, at der i Vilkaarene

omhyggelig gjøres Rede for alle de Ejendom-

men vedrorende Forhold, som det maa være

en Kjober af Vigtighed at komme t i ! Kund-

skab om. Erfaringen har ogsaa godtgjort, at

Auktionsvilkaarene ved Tvangssalg af faste

Ejmdomme ofte lade Meget tilbage at onske

i Heiseende ti l Fuldstændighed cg Klarhed, og

heri maa vistnok en af Hovedgrundene søges

ti l, at Tvangsauktioner saa ofte faae et daar-

ligt Udfald. De sekundære Panthavere, hvis

Rettigheder ved Tvangssalget kunne blive t i l -

intetgjorte, ville ikke paa Grund af saadanne

Mangler ved Vilkårene kunne faae Auktionen

annulleret. Vel kunne de, naar de mode paa

Auktionen, i Reglen bevirke, at Vilkaarene af-

fattes fuldstændige« og tydeligere, men da de

ikke indkaldes t i l at erklære sig over V i l -

kaarene, bliver det helt tilfældigt og horer vist

ogsaa i det praktiske Liv t i l Sjældenhederne,

at de paa Auktionen fremkomme med saadanne

Paastandc; t i l at afholde dem herfra bidrager

vel ogsaa den Betragtning, at Kjoberne let

blive betænkelig? og førstemte, naar der under

selve Auktionen opstaar Tvistigheder eller

endog blot foretages Forandringer i Vilkaa.

rene. Særlig uheldigt er det, at der ikke i

Nuktionsvilkaenene behouer at optages nogen

Bestemmelse om, ti l hvem den Del af Kjobe-

summen skal udbetales, som ikke mcdgaar t i l

Dækning af Rekvirentens Fordring. Kjoberen

vil altid onskc en bestemt Tilkendegivelse om,

ti l hvem han kan betale Kjobesummen med

den Virkning, at han derved frigjøres for sin

Forpligtelse, og en Uklarhed angaaende dette

Punkt vil kunne indvirke meget uheldigt paa

Auktionens Gang, især hvis Prioritetsfor-

holdene ere indviklede og det altsaa er vanske-

ligt for Kjoberen at bedomme, hvem dcr er

berettiget t i l Andel i Kjobesnmmen, og hvor«

meget Enhver især skal have, Noget, hvorom

der mellem Vedkommende ofte vil være Str id.

En ikke ringe Fare for de øvrige Interesserede

kan fremdeles opstaa deraf, at disse ikke kunne

fordre, at det paalægges Kjsberen at stille

Sikkerhed for den Del af Kjobesummen, som

tilkommer dem. Frd. I l t e Sept. 1833 om-

taler kun, at Rekvirenten kan forlange Sikker-

hed for en Del af sin Fordring, og hvis

denne udajor et i Forhold t i l Ejendom-

mens Værdi ringe Bclob, f. Er. naar Ejen-

dommen realiseres for Ekatterestancer, vi l en

uvederhæftig Kjober saaledes mod en ubetvdc«

lig Sikkerhedsstillelse kunne skaffe sig Be-

siddelsen af en værdifuld Ejendom og gjennem

en Ejendommen forringende Brug kunne gjøre

sig den saa indbringende som muligt i den Mel-

lemtid, som maa hengaa, indtil en af de andre

Interesserede kan tilendebringe fin Retsfor-

følgning ' ) .

Men heller ikke den forfølgende Pant-

eller Udlægshaver kan efter den gjældende Ret

' ) Det i 2 . L. 5—7—8 hjemlede Retsmiddel, ved

hvis Benyttelse en Panthaver hurtigt vilde

kunne gjsre en Ende paa denne Tilstand, har

paa Grund af Panthaveren« deraf felgende

Regnskabspligt og snrige Ansvar ikke nogen stor

praktisk Anvendelse, og det kan derhos jo tun

benytte« af en Panthaver, naar Renter og Af«

drag l i l ham udeblive.
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siges at vcere stillet paa en hans billige Krav '
fyldestgjørende Maade. Ligesom de øvrige i^
Tingen Berettigede ikke have K r a v , vaa at
delagtiggjort i Rekvirentens Forfølgning, saa»
ledes kan Sidstnævnte heller ikke omvendt
tvinge dem t i l at træde op og deltage med
ham i Forfølgningen. Denne Omstændighed
kan ikke andet end medføre, at den forfølgende
Pant- eller Udlægshaver — isoer naar han ikke
er første Prioritetshaver — bliver mindre heldigt
stillet, idet han er nodt t i l at handle vaa egen
Risiko, saasnart der maatte vcrre nogen Tvivl
om hans Fremgangsmaades Lovlighed eller
Konditionernes Forsvarlighed overfor de andre
i Tingen Berettigede. Der gives intet Middel,
hvorved den Realiserende kan tvinge disse t i l
at erklære sig over den af ham tilsigtede
Auktion og de af ham forfattede Konditioner
med den Virkning, at Indvendinger, som ej
fremsættes, fortabes. Herved aabnes ofte Vejen
t i l Chikane mod den Realiserende, som i de
temmelig hyppige Tilfælde, hvor en eller an-
den Tvivl, navnlig med Hensyn t i l Konditio-
nerne, kan være tilstede, maa finde sig i, at
de andre i Tingen Berettigede vælge at ind-
tage en tilbagetrukken Sti l l ing, for bagefter
at angribe hans Auktioner ved Appel t i l
Annullation, istedetfor aabent og ligefrem
ftrar at fremkomme med deres Grindringer, i
hvilket Tilfælde Rekvirenten ofte vilde finde
sig foranlediget t i l at rette sig eftcr dem for
at undgaa al Usikkerhed.

Endelig bemærkes endnu Folgende:
Efter flere fremmede Love er det Neg-

len, at Auktionskjoberen skal betale hele Kjobe«
summen kontant, men vor Lovgivning har i
rigtig Erkjendelse af, at en saadan Fordring
vilde medføre et mindre godt Udfald af Auk-
tionen, foreskrevet, at Rekvirenten af Hensyn
t i l de senere Prioritetshavere skal give en vis
Kredit. Derimod paahviler en lige Forplig'
telse ikke de øvrige Pant- og Udlcegshavere og
kunde, da de ikke delagtiggjøres i Retsforfølg-
ningen og der ikke stilles dem Sikkerhed, isse
heller paalægges dem. Men heraf er det en
Folge, at Lovgiverens Hensigt med den hele
Foranstaltning kun ufuldstændigt opnaaes.
Enhver af de øvrige Pant- og Udlægshavere
vi l nemlig kunne mode paa den Forfølgendes

Auktion og erklære, at han forlanger kon-
tant Betaling, og at han i modsat Fald strax
vil stride t i l Retsforfølgning; herved vil han,
stjont han maaste selv opnaar kontant Be-
taling af hele sin Fordring, trykke Gjeydom-
mens Pris ned t i l Skade for Skyldneren og
saadanne Berettigede, der stulle staa tilbage
for ham selv. Paa denne Maade vi l f. Ex,
anden Prioritetshaver, naar første Prioritets-
haver realiserer, kunne stille sig t i l Skade for
senere Panthavere, og hvis det er en sekundær
Panthaver, der bortsælger Ejendommen, da
er han, som for sit eget Vedkommende er
pligtig t i l at give Kredit, nodt t i l rolig at
se paa, at en bedre berettiget Panthaver paa
hans Auktion optræder med Fordring paa
kontant Betaling og derved idetmindste for en
Del tilintetgjør Betydningen af, at der gives
Kjoberen Henstand med den Del af Kjobe-
summen, som tilfalder Auktionsrekvirenten.

For at raade Bod paa disse Ulemper har
Udkastet efter flere fremmede Loves Exempel
opstillet den Hovedregel, at der, naar en fast
Ejendom stilles t i l Tvangsauktion, skal fore-
gaa en Opgjsrelse, som omfatter alle dem, der
have Pant ellrr Udlæg i Ejendommen, uden
Hensyn t i l , om de i Prioritet staa foran eller
bagved Rekvirenten, og endvidere alle dem, der
have andre tinglige Rettigheder over Ejen-
dommen, forsaavidt disse ikke ere ældre end
samtlige Pant- og Udlægshaveres Rettigheder,
i hvilket Fald de kunne staa udenfor den Op'
gjørelse, der foregaar gjennem Tvangsauktio-
nen (se § 524 i Slutn.), hvilket Sidste
navnlig gjælder om dem, der cre ejendomsbe-
reltigede med Hensyn t i l Tingen. De nævnte
Personer ere paa den ene Side berettigede,
men paa den anden Side ogsaa forpligtede
t i l at deltage i Forfølgningen, der iværksættes
t i l Alles Fyldestgjørelse, dog at de, som ere
forpligtede t i l , uanset Ejendommens Salg, »t
lade deres Pantefordringer forblive indestaaende
i den, ikke have noget Krav paa Fyldestgjørelse
af AuktionZudbyttet, men kun paa, at deres
Ret bevares ( § 5 2 0 næstsidste Stykke). Det
Samme gjælder selufølgelig om dem, der have
Brugsrettigheder, Servi tut« eller Grundbyrder,
forsaavidt disse Rettigheder efter Auktionms
Udfald vedblivende kunne staa ved Magt. Ved
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den saaledes forestaaede Ordning bliver det inuligt
at undgaa de ovenfor fremhævede Ulemper og at,
tage alle Vedkommendes Interesser i tilborlig
Betragtning. Aultionsvilkaarene faftfcettes ikke
af Rekvirenten alene; han fremkommer kun
med et Udkast, som da nærmere droftes paa
et Mode, hvortil alle Vedkommende indkaldes,
saa at Enhver faar Lejlighed t i l at varetage
sit Tarv og paa den anden Side ogsaa er
pligtig at fremkomme med sine Indvendinger
paa dette Tr in af Sagen (§§ 519 og 5 2 4 ) ;
Uenighed om Indholdet af Vilkaarene af«
gjøres af Fogden (§ 525 2det Stykke).
Naar Auktionsvilkaarene ere fastsatte, kan Re-
kvirenten ikke lcengere ubetinget frafalde For-
følgningen, idet nu enhver Udlægshaver og
enhver Panthaver, hvis Fordring er forfalden,
kan fordre dens Fortsættelse (z 527). Den
Sikkerhedsstillelse, som affordres Kjsberen, be-
stemmes ikke i Forhold t i l Rekvirentens For-
dring alene, men i Forhold t i l hele det Belob,
som Kjoberen er pligtig at udbetale (§ 522),
og hvis Kjoberen ikke erlægger Betalingen i
rette Tid, kan ikke blot Rekvirenten, men og-
saa enhver anden t i l Deltagelse i Kjebesummen
Berettiget, uden at han behøver at tage Dom
og Udlæg, forlange Ejendommen sat t i l ny
Auktion (§ 538). Da alle de smige I n -
teresserede saaledes ved Tvangssalget stride
lige saa langt frem ad Retsforfølgningens
Vej som Rekvirenten, har det knnuet paa-
lægges dem Alle at indromme Kjoberen samme
Betalingsfrist, som den, Rekvirenten for den
ham tilfaldende Andel af Auktionsudbyttet
maa underkaste sig (§ 520 2 det Stykke),
ligesom det er en Selvfølge, at Auktionen med
Hensyn t i l sit Udfald er bindende for alle de
i Medfor af § 519 indkaldte Personer uden
Hensyn t i l deres Plads i Prioritetsordenen.

Fremgangsmaaden ved tvungen Auktion
over faste Ejendomme er efter Udkastets Regler
(§§ 5 1 8 — 5 4 1 ) i Hovedtrækkene følgende.
Samtidigt med, at en Udlægshaver indgiver
Begjcering om Tvangsauktion, skal han t i l
Fogden afgive Udkast t i l Auktionsvilkaarene
samt Begjæring om, at alle Interesserede
maa blive indkaldte t i l et Mode. Fogden
indkalder dem derefter med 4 Ugers Varsel;
dem, hvis Interesse i Tvangssalget kan sees

^ af Skjode- og Pantebogerne eller paa anden
Maade kommer t i l Fogdens Kundskab, gives
der særskilt Underretning, forsaavidt de have
bekjendt Bopæl inden Riget, men iøvrigt sker
Indkaldelsen ved en almindelig Opfordring,
som indrykkes 3 Gange i vedkommende offent-
lige Tidender (§ 519). I Modet kan En-
hver komme med Indsigelser mod eller Wn°
dringsforstag t i l det af Rekvirenten forelagte
Udkast t i l Auktionsvilkaar; men hvis Ingen
anforer Noget, ansees Alle for at vedtage, at
Tvangssalget ogsaa for deres Vedkommende
skal foregaa i Henhold t i l det fremlagte Ud-
kast t i l Auktionsvilkaar, dog at Fogden skal
paase, at Vilkaarene ikke afvige fra de i
§§ 5 2 0 — 5 2 3 givne Regler om Længden af
den Frist, der skal gives med Kjobesummens
Betaling, om Swrrelfen af den Sikkerhed,
der kan asfordres Kjsberen o. s. v., medmindre
udtrykkeligt Samtykke hertil haves fra alle
Vedkommende. Opstaaede Tvistigheder om
Vilkaarenes Affattelse afgjøres af Fogden
(§ 525) enten strH i selve Modet, eller efter
at de Vedkommende have havt Udsættelse.
For at fremskynde Forfølgningen er det i
§ 526, jfr. § 537 . fastsat, at Tvistigheder
om, hvorvidt eller i hvilken Orden de Paa-
gjældende skulle fyldestgjøres af Auktionssum-
men, ikke skulle forhandles eller finde deres
Afgjørelse vaa dett^ Trin af Sagen, men
kunne udskydes t i l et senere Tidspunkt, saa at
selve Auktionen skrider fremad uden Hensyn
t i l dem; i saadanne Tilfælde bliver det ved
Auktionsvilkaarene at bestemme, at Kjsbesum-
men eller den omtvistede Del af samme skal
indbetales t i l Fogden, medens Vilkaarene ellers
maa angive de enkelte Personer, der ere be-
rettigede t i l Deltagelse i Kjebesummen.
Naar Auktionsvilkaarene ere fastsatte, har
Fogden uden yderligere Opfordring at t i l -
lyse Auktionen (§ 528). De tvende forelobige
Auktioner, som efter den gjældende Ret bi-
drage ikke lidet t i l at forhale Forfølgningen,
ere efter Udkastet boltfaldne, og i Neglen skal
der kun afholdes een Auktion (§ 532). Den,
der har erholdt Hammerslag, skal berigtige
Kjsbesummen ved Betaling enten umiddelbart
t i l de i Vilkaaiene angivne Personer eller t i l
Fogden, dersom dette maattc voere bestemt i
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Henhcld t i l § 526. I sidstnævnte Tilfælde

har Fogden strax at gjsre et Udkast t i l Auk-

tionssummens Fordeling mellem de Vedkom-

mende, som derpaa indkaldes ti l et Mode

(§ 537). Indkaldelsen, der sker paa samme

Maade som ti l det Mode, der afholdes t i l

Auktionsvilkaarenes Fastsættelse, skal indeholde

en Bemærkning om, at Udkastet ligger t i l

Eftersyn paa Fogdens Kontor, hvor enhver

Vedkommende mod sporlelmæssig Betaling kan

faae en Afskrift af det. Fremkommer der i

det berammede Mode ingen Indsigelse mod

Fogdens Udkast, fordeles Købesummen i Over-

ensstemmelse med dette, dog uden at herved

Nogens Ret iøvrigt prækluderes, saa at altsaa

Enhver, der »matte anfe sig for berettiget ti l

den Del af Kjobesummen, som er udbetalt t i l

en Anden, er befojet t i l i Overensstemmelse

med den borgerlige Rets Regler at ssge Be-

lobet tilbage fra den, hvem det urettelig er

kommet tilgode. Fremsættes der derimod Ind -

sigelser, og Fogden ikke kan tilvejebringe

Enighed, henviser han de tvistende Parter t i l

almindelig Rettergang; men naar en gjort

Indsigelse derefter ikke behorig forfølges inden

4 Uger, ansees den som ikke fremsat. Den

Del af Auktionssummen, fom er Gjenstand

for Tvist, tilbageholdes af Fogden indtil Sa-

gens endelige Afgjørelse (§ 537).

Ved Tvangssalget bortfalde alle de Rets-

krav paa Tingen, t i l hvis Fyldestgørelse Auk-

tionen efter det Anforte maa siges at vare

foregaaet. Denne Retsvirkning er kun betinget

af, at Kjoberen opfylder Auktionsoilkaarene,

men derimod kommer det ikke i Betragtning,

om de Vedkommende virkelig erholde den

Fyldestgjørelse, hvorpaa de efter deres mate-

rielle Retsstilling have Krav, eller om dette

ikke bliver Tilfældet, fom en Folge af, at de

ikke have givet Mode under Auktionen og

gjort deres Ret gjældende. Det Anforte gjæl-

der ogsaa om saadanne Rettigheder, hvis T i l -

værelse har været ubekjendt, navnlig fordi

Skjode- og Pantebogerne ikke udviste Noget om

dem. Uagtet der som en Folge heraf ikke vil

udgaa nogen personlig Indkaldelse t i l de Ved«

kommende, gaar deres tinglige Ret dog tabt,

og indfinde de sig fsrst, efterat Kjobesummen

er berigtiget og fordelt mellem dem, der have

givet Mode, have de kun personlig Regres t i l

den, der har oppebaaret deres Anpart. Det

oversees ikke, at der ved denne Ordning frem-

kommer en hidtil ukjendt Præklusion af Ret-

tigheder over Tingen, og det skal endogsaa er-

kjendes, at Udkastets Princip ikke med Nod-

vendighed kræver dette Resultat, idet Principet

vel lod sig gjeunemfore, cm man end indskræn-

kede Tvangsauktionen t i l at være en Opgjsrelse

mellem de Personer, om hvis Interesse i Ejen-

dommen der havdes Kundskab; men da det kun

er yderst sjældent, at tiuglige Rettigheders T i l -

værelse ikke kan erfares af Skjode- og Pante-

bogerne, og da Reistab af den angivne Art

altsaa, forsaavidt de Vedkommende ikke gjøre

sig skyldige i Forsommelse, ville blive noget

ganske Usædvanligt, er det antaget, at der

ikke er Grund t i l af Hensyn t i l saadannc extia-

ordinærc Tilfælde at opgive en Ordning, som

iøvrigt frembyder store Fordele. Det er nemlig

klart, at jo mere man sikrer Erhvervelse af Ejen-

dommen ved Tvangsauktion, desto mere Udsigt

bliver der t i l at faae Ejendommen udbragt t i l

den hojeste Pris, og Trangen t i ! at sikre

Kjoberen ved at erklære alle Retskrav af den

omhandlede Art for tilintetgjorte, er saa meget

ftorre, som han netop ved Tvangssalg ikke har

Adgang t i l at faae saadan paalidelig Oplys-

ning om Behæftelserne paa Ejendommen, som

han ved frivilligt Salg kan vente af Sælge-

ren, medens han netop ved Tvangssalg staar

uden en Hjemmelsmand, hos hvem han kan

soze Regres for det Tab, han lider, naar der

viser sig at være saadanne ikke paaregnede

Behæftelser. Det bidrager vistnok ofte ikke

lidet t i l at trykke Prisen paa faste Ejen-

domme ved Tvangssalg, at Kjsberen i den

omhandlede Henseende ikke har den Garanti

som ved frivillige Salg. Herpaa raades

der altsaa for en Del Bod ved den Tilintet-

gørelse af de omhandlede Retskrav, som

indtræder efter Udkastet. Andre Love f. Ex.

den genfiske Proceslov, fom i dette Punkt er

gaact en helt anden Vej end den franske ^a<is

cl6 proek6urs, gaa langt videre, id^t de i

Modsætning t i l , hvad der er Reglen efter Ud-

kastets § 524, bestemme, at ikke blot alle paa

Ejendommen hvilende Behæftelser, altsaa ogsaa

de Brugsrettigheder, Servituler og Grund«
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byrder, som ere ældre end alle Pant° og Ud'

lægshaverne, men ogsaa Ejendomsrettigheder

gaa t i l Grunde ved Auktionen, naar .de ikke

ere komne frem i Tide. Den orclollnauos

6'kHrMoati(m, hvormed Tvangssalget efter den

genfiske Lov afsluttes, virker altsaa som en Art

Lavhævdsdom, men en saa vidtgaaende Regel

er der ikke fundet Grund ti l at indføre hos os;

meget vil allerede være vundet ved den Be-

skyttelse, Udkastet giver Auktionskjoberen.

Endnu skal som en almindelig Bemærk-

ning tilføjes, at uagtet Udkastet selvfølgelig,

ogsaa forsaauidt Tvangsauktioner angaar, hviler

paa Forhandlingsmaximen, har dog det ti l

Grund for Ordningen liggende Hovedprincip

medfort, at der, naar Auktionsvilkaarene ere

fastsatte og Rekvirenten ikke længere ubetinget

er Herre over Forfølgningen, paa flere Punkter

bliver Tale om en selvstændig Optræden af

Fogden, hvortil der ikke findes noget Tilsvarende

efter den gjældende Ret. I denne Henseende

henvises t i ! Reglen i § 525 2 det Stykke, at

Fogden skal drage Omsorg for, at Auktions-

vilkaarenc affattes i Overensstemmelse med den

ester Forhandlingen mellem de Interessered?

trufne Afgjørelfe; fremdeles t i l Reglen i § 526

i Slutningen, at Fogden i det der nævnte

Tilfælde skal indkræve Auktionskjøbesummen, i

fornødent Fald ad Rettens Vej; endvidere mær-

kes i den omhandlede Henfeende, at han ifølge

§ 528, saasnart Vilkaarene ere affattede, af

egen Dri f t og uden yderligere Opfordring skal

tillyse Auktionen, og hvis den bortfalder, af-

lyse den, samt at han ifølge § 537 skal

forfatte Udkast ti l Kjøbesummens Fordeling

mellem de Interesserede og, naar Tvist op-

staar, serge for dens hensigtsmæssige Frugt-

bargjørelse og Bevaring i Mellemtiden. En-

delig mærkes Bestemmelsen i § 525 1ste

Stykke (jfr. med Hensyn t i l Løsøre § 505),

som i Modsætning t i l den gjældende Ret paa-

lægger Fogden paa Embedsveje at paase, at

de i §§ 520—523 i samtlige de Berettigedes

Interesse givne Regler om Vilkaarenes Ind-

hold iagttages. Da Udkastets Princip nemlig er,

at Indsigelser mod Auktionsvilkaarene skulle

komme frem i det i § 519 nævnte Møde, og

at Auktionen ikke bagefter kan angribes der-

ved, at Nogen fremkommer med saadanne

Indsigelser, vil det vistnok findes na-

turligt, at man ved den omhandlede Regel

har sogt at sikre de Berettigede, som ikke

have givet Mode efter Indkaldelsen, mod at

deres Interesser ved Vilkaarenes Affattelse

aldeles tilsidesættes af de Mødende. Herefter

bliver det ogsaa muligt for en Berettiget at

indskrænke sig t i l blot at anmelde sin Ret

paa det i § 519 omhandlede Møde uden at

deltage i Forhandlingen om Vilkaarenes Ind -

hold, hvorved han vil kunne undgaa den Ud-

gift, som det i Reglen vil vanføre ham at lade

møde ved en Fuldmægtig. Her kan som en

beslægtet Regel mærkes Bestemmelsen i § 525

sidste Stykke.

Ogsaa med Hensyn t i l Tvangsauktioner

over Losøre har Udkastet søgt at virke t i l , at

der sker en samtlige Interesserede omfattende

Opgjørelse, idet det er Reglen, at denne skal

omfatte alle dem, der ikke kunne modsætte

sig Salget, men have Ret t i l Andel i

Auklionsudbyttet (§z 509 og 510). Det er

derimod Ikke anset Nødvendigt eller hensigtsmæs-

sigt her at gjennemføre Principet i dets hele

Strenghed. Det horer t i l Sjældenhederne,

at Flere som Pant- eller Udlægshavere ere'

berettigede med Hensyn ti l samme rørlige

Ting, medens dette saa at sige er Reglen ved

faste Ejendomme. Det kan derfor ikke ansees

for at være af samme Vigtighed ved Løsorc

som ved faste Ejendomme at gjennemfore

Grundsætningen om, at alle i Tingenes Salg

Interesserede skulle inddrages under Opfø-

relsen. Udkastet har derfor indskrænket sig ti l

i § 509 at bestemme, at det afgjøres efter

de hidtil gjældende Retsregler, om Panthavere

kunne modsætte sig vedkommende Genstandes

Realisation. Hvis dette er Tilfældet, bevarer

vedkommende Panthaver altsaa sin Panteret,

om Salg end maatte være sket. Om Udlægs-

haveie hedder det derimod, at de ingensinde

ere berettigede t i l at modsætte sig, at ældre

eller yngre Udlægshavere i samme Losore

skride t i l Tvangsauktion (s 509), og at Ank«

tionen, naar den er loulig afholdt, med Hensyn

ti l sit Udfald er bindende for dem (§ 510).

Deres lovlige Ret over det udlagte Losøre

bortfalder saaledes ved Tvangssalget og gaar

over ti l at blive et Krav paa Andel i Kjsbe-

27
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summen, om hvilket Krav der gjælder lignende

Regler som, hvis Talen var om en fast

Ejendom. Den tinglige Rets Bortfalde« er

ikke afhængig af, at de Paagjældende virkelig

komme ti l at oppebære den dem tilkommende

Del as Auktionssummen, og finder altsaa Sted,

selv om nogen Udlægshavcr maatte være bleven

forbigaaet vedAuktionssummens Fordeling, Noget,

som isvrigt efter Indholdet af §S 512 og

513 sjælden vil forekomme. Der er vel ikke

foreskrevet i dissc Paragrafer, > at dcr skal ske

en almindelig Indkaldelse af alle de Interes-

serede, men Fogden skal dog, forinden Auk-

tionsfummen fordeles, meddele særskilt Under-

retning ikke blot t i ! Enhver, som for ham har

anmeldt Krav paa Deltagelse i det ved Auk-

tionen Indkomne, men ogsaa ti l Enhver, hvis

Interesse enten kan sees af Skjode- og Paute-

bsgerne eller bringes i Erfaring paa anden

Maade, faasom ved Skyldnerens Forklaring.

Det vil saaledes vistnok komme ti l at hore

t i l de meget store Sjældenheder, at en virkelig

Berettiget skulde blive forbigaaet, og- der er

formentlig ikke nogen Anledning t i l af Hensyn

t i l saadanne usædvanlige Tilfælde at foreskrive,

at der ved Tvangsauktioner over Lssore altid

skal ske en almindelig Indkaldelse, saamcget

mindre som denne just i Tilfælde af den

omhandlede exceptionelle Karakter neppe vilde fyl-

deftgjsre Djemedet. Hvad der er sagt om Ud»

lcegshavere, gjældcr ogsaa om saadanne Pant-

havere, som ikke kunne modsætte sig Salget af

det Udlagte.

Ved Tvangsauktioner over Lsssre behever

der ikke at iagttages en saa omstændelig Frem-

gangsmaade fom ved faste Ejendomme. Det

vilde ogsaa være meget uheldigt, om enhver

Gzekution i rorligt Gods skulde kræve saa

mange og langvarige Former og dermed i For-

bindelse staaende Omkostninger. Navnlig er det

ikke anset for nsdvendigt, at de Interesserede

indkaldes t i l et Mode i Anledning af Vilkaa-

renes Fastsættelse, idet Enhver maa være t i l -

freds, naar kun den almindelige i Lovgivningen

foreskrevne Fremgangemaade følges, Fsrst naar

Auktionsudbyttct skal fordeles, maa der ogsaa

ved Lssoieauktioner ske en Indkaldelse af

deni, der hos Fogden have anmeldt Krav

paa Deltagelse i det ved Auktionen Indkomne

eller af Skjsde- og Pantebogerne kunne sees

at have jaadant Krav (§ 513), og der iagt-

tages da en lignende Omgang som den, der

finder Sted med Hensyn t i l Kjobesummen for

en ved Tvangsauktion bortsolgt fast Ejendom.

Da Udlæg t i l Forauktionering hos os

væsentlig har udviklet sig Zjenncm Prazis cg

Lovgivningen kun lejlighedsvis har grebet ind

og givet Regler om dette Forhold, er det na-

turligt, at den gjældende Rets Bestemmelser

om Fremgangsmaaden ved Tvangsauktioner

paa flere Punkter ere ufuldstændige. Der er

saaledes ikke givet bestemte Regler om, hvor-

ledes Auktionen skal bekjendtgjøres, eller om,

i hvilken Udstrækning og under hvilke Betin«

gelser Rekvirenten ved Lsssrcauktionen skal

give Kredit. Udkastet, som har gjort den hele

Materie t i l Gjenstand for en systematisk Be-

handling, har selvfølgelig ssgt at undaaa saa-

danne Ufuldstændigheder og navnlig ogsaa

givet bestemte Forskrifter om Auktionens Be-

kjendtgjsrelse og om den Kredit, der ved Los-

sreauktioner skal gives.

Medens det i Lovforslaget er forudsat,

at Tvangsauktion vedbliver at være en judiciel

Handling og derfor er henlagt t i l Retsbetjen-

tene (Fogden, Skifteretten), har Kommis-

sionen betragtet Svorgsmaalct om, hvorledes

Auktionsvæfenet isvrigt skulde ordnes i det

Enkelte, som liggende udenfor dens Opgave.

Men der maa gjøres et Par Bemærkninger

om dette Spørgsmaal i dets Almindelighed.

Naar man betragter de Tilfælde, i hvilke der

udenfor den egentlige Tvangsauktion bliver

Spørgsmaal om offentlig Auktion, maa der

vistnok gjøres en Adskillelse mellem de Auktio-

ner, som man i Systemerne har betegnet som

nødvendige, og dc egentlig frivillige. Den

saakaldte nødvendige Auktion finder Sted, hvor

Lovgivningen befaler Bortsalg paa denne

Maade i samtlige Interesseredes Interesse,

medens Auktionen kan betegnes som egentlig

frivillig, hvor den private Rekvirent er fuld-

kommen raadig over Forholdet, saaledes at han

kan sælge underhaanden lige saavel som ved

Auktion, Det fslger endvidere af den nævnte

Adskillelses Natur og Hensigt, at medens det
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Offentlige ve!) den nødvendige Auktion maa

fordre iagttaget en vis Fremgangsmaade,

sigtende t i l at betrygge de Interesserede f. Ex.

med Hensyn t i l Bekjendtgjørelsesmaade, Auk-

tionssted ofv., maa det ved den egentligt fr i-

villige Auktion være den private Rekvirent

fuldkommen tilladt at indrette Auktionens Af-

holdelse, som han vil, da det Offentlige ingen-

somhelst Interesse har at paase herved og Fol-

gernc af uhensigtsmæssig Fremgangsmaade alene

ramme ham selv. Ved nødvendige Auktioner

i heromhandlede Betydning af Ordet, tænkes

navnlig paa de Auktioner, hvorved et solvent,

under offentlig Skiftebehandling staaende Bos

Effekter bortsælges, thi idet dette Salg iværk-

sættes af Skifteretten i samtlige nærværende

og fraværende, myndige og umyndige Arvingers

Interesse, er det tillige givet, at der ikke kan

gaaes vilkaarligt frem ved Salget, men at de

Regler, som af Lovgivningen ansees nødvendige

for at betrygge Auktionens Udfald, ikke maa tilside-

sættes, fremdeles paa de Auktioner, ved hvilke

strandet Gods og Hittegods bortsælges, eller de

Auktioner, ved hvilke prisdømt Gods eller over-

hovedet konfiskerede Ting realiseres, jfr. Nellemann

Læren om Exekution og Auktion S . 239—40 .

I Modsætning t!l saadanne Tilfælde staa de,

hvor det Offentlige ingen Interesse har at paase

ved Auktionens Foretagelse, og hvor der alt-

faa optræder en privat Rekvirent, der helt og!

holdent er raadig over Forholdet, og som for-!

saavidt siet ikke behøver at sælge ved Anktion,!

men gjerne kunde sælge underhaanden og paa ^

hvilke Vilkaar han selv vil. ^ m det nu end ^

maa antages, at de sidstnævnte egentlig fri-

villige Auktioner kunne og bør tages ud af

de offentlige Embedsmænds Hænder, og medens

det kan være Gjenstand for forskjellige Me- !

ninger^ om der er tilstrækkelig Grund t i l at

udøve anden Kontrol med dem, end der maatte

nødvendiggjøres af fiskale Grunde, forsaavidt

som der skal betales Auktionsgebyr, og om

der altsaa behøves nogen Kontrol med dem,

hvis Statskassen vil give Afkald paa dette, stiller!

Sagen sig anderledes med de ovenfor nævnte

Auktioner, som for Kortheds Skyld kunne kal-

des de nødvendige. Da deres Afholdelse ved-

rører Interesser, som det Offentlige skal og

maa varetage, vil det ikke være rigtigt

at betro dem i mere eller mindre kontrol-

lerede Privatmænds Hænder, men det bsr

vistnok fremdeles være Regel, at fornævnte

Auktioner skulle afholdes af offentlige Embeds-

mænd og under embedsmæssigt Ansvar, Der-

imod er der neppe nogen Grund t i l at fastholde

! deres nuværende Egenskab som judicielle Fore-

tagender. Ligefaa klart som det er. at den

egentlige Tvangsauktion, der i sig er en Rets-

forfølgning, ikke mindre end Udlæg og Kon-

kursbchandling maa være et judicielt Fore-

tagende og foregaa i processuelle Former un-

der Adgang ti l Retsmidlers Anvendelse mod den,

lige saa indlysende synes det at være, at de

her omhandlede saakaldte nødvendige Auktioner

i deres Væsen ikke ere andet end Forvalt-

ningsakter, hvorved det Offentlige drager Om-

sorg for og varetager Ubekjendtes, Frauærendes

Her Umyndiges Interesser, men der cr i Virke-

ligbeden ikke mere judicielt heri end f. Ex.

i den Formyndervirkfomhed, i Kraft af hvilken

det Offentlige bestyrer Umyndiges Gods eller

offentlige Stiftelsers Formue. T i l hvilke Em-

bedsmænd man vil henvife de saakaldte nød-

vendige Auktioner, er forøvrigt af mindre Vig-

tighed, men det vil dog formentlig være ret-

test at lade dem blive hos Retsbetjentene, alle-

rede af den Grund at disse, da de skulle be-

sørge Tvangsauktionerne, ere fortrolige med den

hele Auktionsfremgangsmaade oghaveDvelsei den

Art Forretninger, al den Stund de dog alligevel

ikke kunne fritages alteles for administrative Funk-

tioner. Den Arbejdsmasse, som herved vil t i l -

føres dem, er neppe saa betydelig, at der fra

denne Side betragtet kan rejses Betænkelig-

heder. Der ezisterer, som bekjendt, ikke i den

nu gjældende Ret almindelige Regler for, hvor-

ledes der skal gaaes frem ved disse saakaldte

nødvendige Auktioner, og navnlig ikke for den

vigtigste Art af disse, nemlig Auktioner over

solvente Dødsboers Effekter; kun for nogle

enkelte Arter af disse Auktioner findes der

speciellere, fkjøndt dog ikke udtømmende Regler,

f. Ex.Frd. 28de Decbr. 1836 tztz 25 og 26.

Iøvrigt hviler den hele Fremgangsmaade paa

Praxis. Om det i den Lov om Auklionsvæse-

net, der maa fejes fom et Supplement t i l de

nye Rettergangslove, vilde være rigtigt at op-

tage almindelige Regler om, hvad der af ved-
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kommende Embedsmand skal iagttages ved

de nødvendige Auktioners Afholdelse, maa

Kommissionen henstille. Paa den ene Side

har det sine Fordele for den administrative

Drdens og Ensartetheds Skyld at have al-

mindelige Regler, men paa den anden Side

er det ikke muligt at undgaa, at der maa være en

vis Frihed for den auktionsforvaltmde Embeds-

mand t i l at tage Hensyn t i l lokale Vaner og

Anskuelser med Hensyn til Bekjendtgjørelses-

maade, Auktionstid, Kreditfrist osv, ligesom

ogsaa nogen Forskjel i Frcmgangsmaaden for-

nuftigvis maa felge af Auktionsgjenstandens

storre eller mindre Værdi. Hvad de i egent-

lig Forstand frivillige Auktioner angaar, maa

man vistnok være enig om, at der ikke er no-

gen Nødvendighed for at lade dem blive i

Embedsmændenes Hænder. Men om man skal

give dem aldeles fri, saaledes at Enhver kan

afholde frivillig Auktion over eget eller Andres

ham til dette Diemed betroede Gods, eller man

skal gjøre deres Afholdelse til en kontrolleret

Næringsvej, som kun kan udoves af de Per-

soner, hvem Saadant tillades, og imod at de

underkaste sig et vist Polititilsyn, henstiller

Kommissionen ligeledes t i l Overvejelse. Fra

Rettergangsordning?nZ Synspunkt er det uden

Interesse, om det ene eller det andet

Alternativ vælges.

Forste Underafdeling.

A l m i n d e l i g e Bestemmelser .

Det almindelige Grundlag forTvangsauktion

er Udlæg ti l Forauktienering. Dog opretholder

Udkastet den Adgang, Haandpanthaveren efter de

hidtil gjældende Regler (jfr. navnlig Konkurs-

lovens § 155) har t i l at fælle Pantet til Auktion

uden foregaaende Dom og Udlæg. Ligeledes

har man bevaret den Ret i saa Henseende,

der efter den bestaaende Lovgivning tilkommer

Statskassen som Panthaver for krediterede

Toldafgifter i de en Oplagshaver betroede Op-

lagsvarer (Z 496 sidste Stykke). Forsaavidt

det i § 497 hedder, at Tvangsauktionen

foretages af Fogden, henvises der t i l , hvad

herom er bemærket ovenfor Side 182. Hvad

Fogdens specielle Kompetence angaar, er Ho-

vedreglen ifølge § 497, at Tvangsauktionen

foretages af den føged, som har iværksat Ud«

læget. Dette gjælder ogsaa, naar en føged i

Medfsr af § 438 i en fremmed Retskreds

har foretaget en Gxekution, der er at anse

som Fortsættelse af en i hans egen Retskreds

paabegyndt Gxekution; i et saadant Tilfælde

har han altsaa ogsaa at forrette Tvangsauk-

tionen. Hvad angaar Spørgsmaalet om Re-

kvirentens Adgang ti l uden Hensyn t i l de

øvrige Interesserede at tage Bestemmelse om,

i hvilken Retskreds Auktionen skal foregaa,

indeholder den gjældendc Ret bestemte Regler

med Hensyn t i l faste Ejendomme. For Losores

Vedkommende lader den derimod Spørgsmaalet

aabent, og det maa derfor vistnok antages,

at Rekvirenten kan fore Lossret hen t i l

hvilken Retskreds han vil og lade det forauk-

tionere der. Kommissionen har imidlertid

fundet, at en saadan Ordning gaar Rekvisitus

for nær, og da det paa den anden Side ikke

vel kan paalægges Rekvirenten ubetinget at

lade Lsseret fælge der, hvor Ndlæget er gjort,

har man troet at burde foreflaa dette Forhold

ordnet paa den i § 497 2det Stykke angivne

Maade, Auktionen skal herefter vel i Reglen

holdes i den Retskreds, hvor Udlæget er sket;

men ligesom det dog altid staar i Rekvirentens

Magt at henlægge den t i l nærmeste Kjsbftad,

saaledes kan den med Fogdens Billigelse ogsaa

foregaa andetsteds. Naar Udlægshaveren i

Henhold t i l disse Bestemmelser lader Auktionen

foretage i en anden Retskreds, er Stedets

føged pligtig at hclde Auktionen, men Rekvi-

renten kan ogsaa vælge at lade Auktionen

foretage af den føged, der har gjort Udlæget;

dog paahviler der ikke denne føged nogen

Forpligtelse t i l at holde Auktion i den fremmede

! Retskreds, ligesom han ikke har nogen Ret i

saa Henseende, hvis Udlægshaveren foretrækker

Auktionsstedets føged ( § 4 9 ? sidste Stykke).

I § 498 bestemmes det, at ved Auktioners

Afholdelse er særlig Tilkaldelse af Vidner

ikke fornøden; det er formentlig overflsdigt

at træffe særegne Foranstaltninger for at

sikre fig Beviset for, hvad der foregaar ved

en Auktion. Hvis Fogden med Hensyn ti l

Auktionens Afholdelse meder Modstand, skal

det exekutive Polit i yde ham Bistand paa

samme Maade som under Exekutionen.
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Med Hensyn til Begjcrringen om Tvangs-!

auktion forholdes der efter de famme Regler,

som i saa Henseende gjælde med Hensyn t i l

Ezekution, dog at her desuden Udskrift af Ud-

lægsforretningen maa medfolae, saafremt

Tvangsauktionen skal foretages af en anden

føged end den, der har udført Udlægsforret-

ningen; i modsat Fald er en simpel Paabe-

raabclse af Udlægsforretningen mcd An-

givelse af dens Dawm tilstrækkelig, da Fogden

i sin egen Protokol kan søge den Oplysning,

som ellers skulde gives ved Udskriften (§ 499).

Fogden skal, uden at afvente nogen Indsigelse

fra Domfældtes Side, paase, at Grundlaget

for Tvangsauktionen er i Orden, altsaa i de

sædvanlige Tilfælde, at der er givet Rekvirenten

Udlæg ti l Forauktionering, og i Mangel deraf

nægte at fremme Auktionen (Z 500 1ste

Styrke). Det Princip, at en retslig Afgjs-

relse ikke maa bringes i Udforelse, forend den

ved Udlobet af den ordentlige Paaankefrist er

blevet endelig, har man ansct det for retteft

ogsaa at bringe til Anvendelse paa Udlægsforret-

ninger. Det hedder derfor i Z 500 2det

Stykke, at Auktionen ikke maa foregaa, forend

den t i l Retsmidlers Anvendelse givne ordentlige

Fri't af 4 Uger er forlsben; er der inden

Udlobet af denne Frist gjort Retsmidler,

være sig Paaanke eller Besværing, gjæl-

dende af nogen af de oprindelige Parter,

bliver Tvangsauktionen at stille i Bero, indtil

denne Sag er afgjort. Dog kan i Overens-

stemmelse med Forholdets Natur Undtagels

fra disse Regler bestemmes af Fogden, forsaa«

vidt de udlagte Gjenstande ere udsatte for

hurtig Fordærvelse eller Tab i Værdi eller

deres Bevaring er forbunden med uforholds-

mæssig Bekostning. I § 501 bestemmes det,

at Fogden, ligesom efter den gjældendc Ret

Auktionsdirektoren, naar det forlanges, har at

udstede de fornødne Bekjendtgjørelscr aogaaende

Auktionen.

Anden Underafdeling.

O m t v u n g e n A u k t i o n over Losore.

I §§ 502 og 503 indeholdes Reglerne

om Auktionens Bekjendtgjørelse. Denne skal

ste mindst 14 Dage for Auktionens Afholdelse,

dog at Fogden ifølge § 514 kan forkorte

Fristen, naar dc udlagte Gjenstande ere udsatte

for hurtig Fordærvelse eller Tab i Værdi,

eller deres Bevaring er forbundet med ufor-

holdsmæssig Bekostning. Bckjendtgjerelsen,

som affattes paa den i Z 503 angivne Maade,

skal idetmindste 2 Gange indrykkes i den af

Justitsministeriet dertil bestemte offentlige T i -

dende, saaledes at den fsrste Bekjendtgjørelse

sker med dct nævme Varsel og den anden i

Lobet af Varselstidm nogle Dage for Auk.

tionen. Der skal derhos ste Opslag om Auk.

tionen ved Plakater og foregaa offentligt

Udraab, forsaavidt Saadant paa Auktionsstedet

er sædvanligt ved frivillige Auktioner.

Efter den gjældende Ret kan det ikke paa-

lægges Rekvirenten at give Kredit, medmindre

de deri Interesserede tilvejebringe en vede>hæf»

tig Inkassator. Efter Udkastets §§ 504 og

505 er Rekvirenten derimod pligtig selv at

skaffe en Inkassator og at give vederhæftige

Kjobere den paa' Egnen ved frivillige Auk-

tioner sædvanlige Kredit, dog uden Fogdens

Billigel'e ikke ud over 3 Maaneder. Denne

Ordning indeholder ingen Ubillighed imod

Rekvirenten; det er rimeligst, at den, som

iværksætter Retsforfølgningen, ogsaa sorger for

en Inkasfator, og dette kan ikke være for»

bundet med storre Vanskelighed for ham, end

for de øvrige Interesserede. Udkastets System

mcdforer derhos, at det ikke engang kan til»

lades Rekvirenten selv at indkræve Auktions-

belobet, om han end maatte snste Saadant.

Udkastet tilstræber nemlig, at der ogsaa ved

Tvangsauktioner over Losore skal foregaa en

Opgjørelse, som omfatter alle dem, der ere

berettigede ti l Deltagelse i Kjobesummen, og

da saalcdes maaste Andre end Rekvirenten

cre berettigede t i l Andel i denne, kan den ikke

strai udbetales umiddelbart ti l ham; dct er

dcrfor ifølge Udkastets z 504 Neglen, at Re-

kvirenten altid skal antage en Inkassator selv

i det Tilfælde, at det Udlagte maa antages

ikke at være tilstrækkeligt t i l hans Fyldest-

gjsrelse. Hvis Rekvirenten kun er Udlcegs-

! haver paa anden Prioritet, er denne Regel en

ligefrem Folge af. at Udkastets § 509 har

givet ham samme Adgang til at stride t i l
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Tvangsauktion som den, der tilkommer fsrfte

Udlægshaver. Fogden faafcr, at den af Re-

kvirenten valgte Inkassator er paalidelig og

vederhæftig I § 504, jfr. § 5 1 1 , inde-

holdes nærmere Regler om Inkassalors Pligter

og Sti l l ing, af hvilke her kun fremhæves, at

Inkassator i Mangel af anden Vedtagelse er

ansvarlig fom Selvskyldner for, at Belobene

af de af h,im antagne Bud blive betalte, og

at han inden 8 Dagc henholdsvis efter Auk-

tionen eller den fastsatte Kredittids Udlob skal

indbetale Auktionspengene t i l Fogden, som

derefter har at drage Omsorg for deres hen-

sigtsmæssige Bevaring og Frugtbargjørelse i

Mellemtiden, indtil de kunne udbetales

Vedkommende (§ 5 l 3 i Slutn.). Med

Hensyn t i l Inkassators Sti l l ing bemærkes

endnu, at man af Hensyn t i l Rekvisitus har

anset det for rigtigst i Loven at fastsætte en

Grænse for Inkassationssalærcts Sisrrelse,

nemlig 4 vCt. af de Belob, hvorpaa der

gires Kredit, og 2 pCt. af dem. der betales

kontant. Da det imidlertid under særegne

Omstændigheder, f. Er. hvor et Antal lidet

værdifulde Gjenstande skulle fælges stykke-

vis, tan tænkes, at Ingen vil overtage I n -

kassationen for et saadant Salær, er Fogden

bemyndiget ti l undtagelfesvis at gaa ud over

den ovenangivnc Gramse. Auktionsoilkaarene

forfattes af Rekvirenten, men Fogden skal

paa Embedsvegne paase, at der ved dem

tilstaaes Kredit indenfor de ovenangivne

Grænser (§ 505), Om Grunden ti l denne

Regel er talt ovenfor Side 209 ; her skal

kun tilføjes, at en saadan Bestemmelse vistnok

især er naturlig ved Tvangsauktioner over

Lssorc, da der her ikke saaledes som ved faste

Ejendomme sker nogen Indvarsling af Skyld-

neren og de svrige Interesserede; Udkastet har

ogsaa under Grekutionsforretningen i et enkelt

Tilfælde paalagt Fogden at træde selvstændigt

op for at varetage Domfældtes Interesse, jfr.

§ 465.

Dct bor ikke ubetinget paalægges Skyld-

neren at bære Udgifteme ti l Auktionskataloger,

men kun, naar Udstedelsen af Kataloger paa

Grund af Tingenes Mængde maa betragtes

som en med Hensyn t i l Auktionens Udfald

hensigtsmæssig Foranstaltning; i saa Fald

vil han vel ogsaa som oftest samtykke i, at de

omhandlede Udgifter falde ham ti l Last, men

da det dog neppe gaar an at gjsre Regning

paa, at der under en Tvangsauktion vil blive

vist nogen Imodekommen fra hans Side, har

Udkastets § 5 0 6 overladt det t i l Fogdm at af-

gjsre, om Udgifterne ved Auktionskataloger

skulle bæres af Skyldneren. I benægtende Fald

kan enhver i Tvangssalget Interesseret udstede

Kataloger, men paa egen Bekostning. Disse af-

fattes af den, der bekofter dem, dog at der

ikke herved sker noget Ophold med Auktionens

Afholdelse. Naar Auktionskataloger ere ud-

givne, bortsælges Tingene i den ved disse

angivne Orden, dog saaledes, at der er for-

beholdt Fogden Frihed t i l at tilstede Afvigelser

herfra; er Auktionskatalog ikke udgivet,

er Skyldneren i Overensstemmelse med

Grundsætningen i § 464 1ste Stykke beret-

tiget t i l at bestemme, hvilken Orden der skal

foldes ved Bortsalget (§ 508). Om Auktions-

vilkaarenes Bekjendtgjsrelfe handler § 5 0 7 ; de

skulle ved Auktionens Begyndelse oplcrses og

tillige opstaaes t i l almindelig Efterretning paa

et isjnefaldende Sted i Lokalet, jfr, P l .

3die Juni 1818 § 6 , samt, forfaavidt der

udfærdiges trykte Auktionskataloger, tilfores

disse strai efter Titelbladet. Nt de Bydende,

naar den lovbestemte Bekjendtgjørelsesmaade

er anoendt, ikke kunne paaberaabe sig Uviden-

hed om Vilkaarene, stemmer med den gjæl-

dende Ret.

Medens § 509 henviser ti l den gjcrldende

Rets Regler med Hensyn ti l det t i l den bor-

gerlige Ret henhørende Spørgsmaal, om Pant-

havere knnne modsætte sig Realisationen af det

Udlagte, bestemmes dct i Paragrafens fsrste

Led, at Udlægshavere ingensinde ere berettigede

ti l at modsætte sig, at ældre eller yngre Ud-

lægshavere i samme Lossre skride t i l Tvangs-

auktion efter de her opstillede Regler. Denne

Forskrift hviler paa den Betragtning, at det,

naar Auktionen kun afholdes efter de lov-

bestemte Regler, er ganske ligegyldigt, om

enten en crldre eller yngre Udlægshaver op-

træder som Aukiionsrekvirent, En senere Ud-

lægshaver har altsaa efter § 509 ligesom efter

Pl . 12tc Ju l i 1843 Ret t i l at bortsælge

det Udlagte ved Auktion uden at erhverve
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noget Samtykke fra første Udlægshaver; det er

endog anset for ufornødent at knytte en saadan

Ret for anden Ndlcrgshaver t i l den Betin-

gelse, at han iagttager den i Pl . 12te

Jul i 1843 foreskrevne Omgang, der vilde

medføre betydeligt Ophold i hans Retsfor-

følgning, men han kan, saalænge ikke første

Ndlægshaver har indgivet en Begjæring om

Auktion, selv begjcere Auktion uden uogen-

somhelft Underretning t i l første Udlægshaver.

Naar Auktionen derefter holdes i Overens-

stemmelse med Reglerne i de foregaaende

Paragrafer, er den med Hensyn i i l sit Udfald

bindende saavel for første Udlægshaver som

for alle andre, der have tinglige Rettigheder,

som ophøre ved Tvangssalget (§ 510), f. Ex,

Panthavere, der ere prioriterede efter Ud-

lægshaveren,

Naar Fogden har modtagetAuktionspengene

af Inkasfator, udbetaler han Auktionsrekvirenten

den ham tilkommende Del af disse og afgiver

det Tiloversblevne t i l Skyldneren, medmindre

Fiere hos Fogden have anmeldt Krav paa

Deltagelse i det ved Auktionen Indkomne eller

Fogden ved indhentet Oplysning om Ind-

holdet af Skjode- og Pantebogerne kan sljonne

eller paa anden Maade, saasom ved Skyld-

nerens Forklaring, erfarer, at saadant Krav

haves. I saa Fald affatter Fogden et Udkast

t i l Nuklionsfummens Fordeling mellem samt-

lige Vedkommende (Z 512) og meddeler dem

paa den i § 513 anfsrte Maade Underretning

om, at Udkastet henligger t i l Eftersyn paa

hans Kontor. Hvis der ikke inden 4 Uger

fremkommer Indsigelse mod Fogdens Udkast,

fordeles Auktionsbelobet strai i Overensstem.

melse med dette, dog uden at der herved

indtræder Præklusion af NogenZ Ret t i l i

Overensstemmelse med den borgerlige Rets

Regler at søge den ham tilkommende Del af

Belobet tilbage fra den, hvem det urettelig

er kommet tilgode. Derimod har enhver Ud-

lægshaver, hvad enten der i Mcdfoi af § 513

er udgaaet Indkaldelse t i l ham eller ikke, mistet

sin tinglige Ret over det bortsolgte Lossre,

og det Samme gjælder om enhver Panthaver,

hvis Rettighed ikke er af en saadan Beskaf-

fenhed, at den hjemler ham Ret til at mod-

sætte sig Salget af det Udlagte, jfr. nær-

mere ovenfor Side 209 — 210, Opstaar

der Tvist om Auktionssummens Fordeling,

som det ikke lykkes Fogden ved sin

Mægling at bilægge, henviser han de stridende

Parter t i l almindelig Rettergang; forfølges

en Indsigelse mod Fordelingen ikke inden 14

Dage, ansces den som ikke fremkommen. Den

Del af Auktionssummen, som er Gjenstand

for Tvist, tilbageholder Fogden indtil Sagens

! endelige Afgjørelsc, hvorimod Resten udbetales

i Overensstemmelse med Fogdens Udkast. At

de opstaaede Tvistigheder maa henvises t i l

Paakjendelse ved den almindelige Ret, fslger

saauel af føgedproccduiens hele Karakter som

af, at en egentlig Bevisforelse ikke kan fore-

gaa for Fogden. Det er en Sclvfølge, at,

faafremt der allerede under felve Auktionen

maatte opstaa Tvist om Rangfølgen mellem

flere Personer, som have tinglige Rettigheder

over det udlagte Losore, vil der ikke blive

Spørgsmaal om af den Grund at standse

Auktionen, hvorimod Fogden maa henvise de

Vedkommende til «t gaa frem efter § 513.

Værdipapirer, som have Kurs paa Kjo-

benhavns Bors, skulle ikke forauktioueres, men

! bor af Fogden foranstalte« solgte ved en

Verelmæglcr l§ 515), som udbetaler Salgs-

summen t i l Fogden t i l Behandling efter Reg-

lerne i §§ 512 og 513 (§ 517). Uden-

landske Statspapirer, Aktier cg lignende Ef-

fekter, hvis Kurs noteres paa fremmede

Bsrser, har Fogden efter Udlægshaverens Be-

gjæring at beforge solgte ved et paali^eligt

Pengeinstitut, om fornødent gjøres, paa et

fremmed Pengemarked. I Overensstemmelse

med den gjældende Ret bestemmer Udkastets §

516, at Udlægshaveren, naar der er givet

Udlæg i Fordringer af anden Beskaffenhed

end de i § 515 nævnte, istedetfor at bort-

sælge dem ved Auktion kan lade dem indkræve

hos den eller dem, som ere pligtige at betale

samme; men ligesom enhver Udlægshaver, som

bortsælger udlagt Losore ved Auktion, er

pligtig at antage en Inkassator og ikke selv

kan oppebære Auktionsbelobet, saaledes er det

ogsaa her gjort Udlægshaveren t i l Pligt at

lade de udlagte Fordringer indkræve ved en i

Overensstemmelse med § 504 valgt Inkas-
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satov, som derefter indbetaler de indkomne

Pengebeløb t i l Fogden (§ 517).

Trcdie Underafdeling.

O m t vungen A u k t i o n over fa stGjend om.

Om det almindelige Princip, som ligger

ti l Grund for Udkastets Bestemmelser i denne

Underafdeling, er talt ovenfor; her skal kun

gjøres nogle Bemærkninger om de mere

specielle Regler.

Medens Rekvirenten efter Udkastets System

ikke har Ret t i l endelig at fastsætte Auktions-

vilkaarenes Indhold, er det derimod hans Ret

og Pligt at fremkomme med et Udkast ti l

Auktionsvilkaar, hvilket skal afgives ti l Fogden

samtidig med Begjæringen om Auktionen.

Tillige skal der medfølge Attest af Skjøde-

og Pantebogen, Udskrift af de thinglæste Do-

kumenter famt en Beskrivelses- og Vurderings-

forretning over Ejendommen (H 518). T i l -

vejebringelsen af denne sidste vil vel medføre

baade Ophold og Bekostning, men det gaar

neppe an at lade de Lysthavende være uden

den Vejledning t i l Ejendommens Bedømmelse,

som de kunne have i en saadan Forretning.

§ 519 handler om den Indkaldelse, som

Fogden i Henhold t i l Rekvirentens ^egjæring

har at udstede ti l de Personer, der skulle tage

Del i Auktionsiummen, eller hvis Sti l l ing

som Brugshavcre, Servitutberettizeoe eller des»

lige iøurigt kan blive bewrt ved Salget, med

Opfordring om at indfinde sig t i l det Møde,

paa hvilket Auktionsvilkaarene endelig skulle

fastsættes. De nærmere Regler herom trænge

ikke t i l nogen Forklaring; kun bemærkes, at

det ved Indkaldelsen skal tilkendegives Ved-

kommende, at Auktionsvilkaarene henligge

ti l Eftersyn paa Fogdens Kontor, hvor

Enhver mod sportelmæssig Betaling kan faae

Udskrift af dem. Det gjøres derhos Auktions-

rekvirenten til Pligt at tilstille de foran ham

Berettigede, forsaavidt deres Gxistents kan

erfares af Skjøde« og Pantebogerne og der

saaledes gives dem særskilt Underretning, en

Udskrift af Auktionsvilkaarene. Hensigten med

denne Bestemmelse er at virke ti l, at den de

foregaaende Prioritetshavere ved Udkastet paa»

lagte Pligt at erklære sig over en senere Pr i-

oritetshavers Auktionsvilkaar kan blive saa

lidt byrdefuld for dem som muligt. Af de

Prioritetshavere, som staa bagefter Auktions-

rekvirenten, kan man derimod uden Nbillighed

forlange, at de selv skulle skaffe sig Underretning

om Vilkaarenes Indhold. Da Enhver, som

udebliver, ansees at vedtage Vilkaarene i den

af Rekvirenten foreslaaede Skikkelse, dog med

den i § 525 1ste Stykke i Slutningen angivne

Undtagelse, er det anset rettest at foreskrive, at

der i Indkaldelsen skal optages en Bemærkning

om, at den, der udebliver, udsætter sig for, at

hans Ret fortaves ved Tvangssalget.

I §s 520—523 gives der forskjellige Reg-

ler om Vilkaarenes Indhold, som ikke kunne

tilsidesættes, medmindre udtrykkeligt Samlykke

hertil haves fra alle Vedkommende ( § 5 2 5 lfte

Stykke); Udeblivelse gjælder altsaa ikke i

denne Henseende som et Samtykke. § 520

handler om den Frist, der skal tilstaaes Købe-

ren t i l Tilvejebringelse af den Del af Købe-

summen, som skal udbetales. Denne Frist

skal for en Trediedel af dette Beløbs Vedkom-

mende idetmindste være 3 Maaneder fra Auk-

tionens Datum, men med den øvrige Del skal

der gives Henstand t i l den første 11 te Juni eller

11te December Termin, som indtræffer mindst

3 Maaneder fra Auktionens Datum. Det vi l

sees, at Fristernes Længde er den samme som

den, der er foreskrevet i Frd. 11te September

1833, kun at det er anset overflødigt at fast-

sætte en særegen kortere Frist for Betalingen

af Renter. Frd. 11te September 1833 § 2

fastsætter i saa Henseende en Frist af 8 Uger,

men Forskjellen mellem denne Frist og Fristen

for Udbetalingen af den første Trediedel af

Kjøbesummen cr saa ringe, at der vistnok er

Grund t i l at opgive denne Adskillelse, hvorved

Forholdet vil simplifieeres noget. Det

maa ogsaa erindres, at en særegen kortere

Betalingsfrist for Renterne i al Fald ikke vil

faae nogen praktisk Betydning i alle de Tilfælde,

i hvilke der er Tvist om Prioritetsordenen.

Hvis intet Modsat er sagt i Auktionsvilkaarene,

har Kjsberen at udrede Auktionsomkostningerne,

som da kunne fordres betalte inden 8 Dage;

hvis Kjoberen derimod er fritaget for at ud»
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rede disse Omkostninger, maa de, da de ere!

afholdte for at skaffe alle de Interesserede!

Fyldestgjørelse, udredes forlods as Kjøbe-

summen. Det er anset rettest i selve Loven

at fastsætte en bestemt Grænse for Størrelsen

af det Salær, der kan betinges t i l Rekvi-

rentens juridiske Konsulent (Udkastets § 541).

Hvad angaar Procesomkostninger, som maatte

være tilkjendte Rekvirenten, samt Omkostnin-

gerne ved Udlæget, er det ikke nødvendigt,

særligt at omtale disse, da de i Lighed med

hvad der gjcelder om hans tilgodehavende Ren-

ter, som indbefattede under det Beløb, hvorfor

han har gjort Udlæg, hore med t i l den For-

dring, for hvilken han ved Auktionen søger

Fyldestgjørelse.

Den Trediedel cif Kjobesummen, som efter

det Anførte først kommer t i l Udbetaling, bliver

ikke at fordele forholdsmæssig mellem alle de ti l

Deltagelse i Kjobefummen Berettigede, men skal,

medmindre Andet er bestemt i Konditio-

nerne eller Samtykke fra Vedkommende

t i l Udsættelse haves, forlods anvendes t i l

Dækning af den eller de Panthavere, der

staa forrest i Prioritetsrcekken, altsaa i Almin-

delighed først t i l Dækning af resterende

Skatter og Afgifter (§ 536 i Slutningen).

Denne Ordning stemmer vistnok bedst med

Forholdets Natur, saameget mere som det

under en modsat Forudsætning endog kan

tænkes — om end kun undtagelsesvis —

at blive det endelige Resultat af Retsforfølg-

ningen, at første Panthavers Fordring ikke

bliver fuldstændig betalt, uagtet de senere

Panthavere have faaet Dirkning for en Tre-

dicdel af deres Fordringer. Det maa derhos

erindres, at det i Neglen vil være af mindre

Betydning for de sekundære Panthavere, at de

som Følge af den saaledes forrslaaede Ordning

for en Del af deres Fordringer kunne komme

ti l at vente noget længere paa Betaling, end

det nu er Tilfældet. I al Fald er dette et

Offer, der ikke har Meget at sige overfor de

væsentlige Fordele, som Udkastets Ordning paa

andre Punkter byder de sekundære Panthavere,

hvorom nærmere i det Følgende. Det staar

selvfølgelig enhver af de t i l Deltagelse i

Auktionssummen berettigede Personer frit for

med Hensyn t i l sin Andel i Auktionsudbyttet

at indrømme Kjoberen lempeligere Betalings-

vilkaar end de ovenangivne, Noget, hvortil

Hensynet t i l egen Interesse ofte kan opfordre

navnlig seknndærePrioritetshavere; han maa da selv

paase, at fornøden Tilkendegivelse herom op-

tages i Auktionsvilkaarene eller sker ved et

Tillæg t i l disse eller en Tilførsel t i l Auktions-

protokollen enten i det i § 519 omtalte

Mode eller i næste Møde. Paa den anden

Side kan den, som er kontraktmæssig for-

pligtet t i l at lade sin Pantefordring forblive

iudestaaende i Ejendommen, uagtet den sælges*),

ikke fordre Dækning af Auktionsudbyttet; han

har kun Krav paa, at hans Ret bevares, for-

saavidt den kan bestaa med Auktionens Udfald.

Endelig bestemmer § 520, at Kjøbesummen

som almindelig Regel skal forrentes med 5

pCt. fra Hammerslagets Dato at regne;

men, naar alle Vedkommende ere enige, kan

der i Auktionsvilkaarene fastsættes en anden

Regel i saa Henseende.

I Udkastets § 5 2 1 hedder det, at de i

§ 520 givne Forskrifter maa taale Lempelse,

naar der paahviler Ejendommen Grundbyrder,

sauvelsom naar vedkommende Behæftelser ikke

slutte sig t i l almindelig Obligationsgjald, men

ti l Livrente, Aftægt eller lignende Forpligtelser

eller t i l betingede eller uvisse Fordringer, saa-

som Kautionsforpligtelser o. desl, Naar Grnnd-

byrder efter Auktionens Udfald ikke paavirkes

af Tvangssalget, vedblive de at paahrile Ejen-

dommen i uforandret Zkikkelse; hvis en Grund-

byrde derimod efter Auktionens Udfald maa

bortfalde enten i det Hele eller for en Del,

vil det kunne stille sig saaledes, at den ifølge

Grundbylden Berettigede istedetfor den tilintct-

gjorte tinglige Ret kan have Krav paa Andel

i Kjobesummen, og for dette Krav, der synes

at maatte betragtes som forfaldent strax, maa

han underkaste sig den ved § 5?0 foreskrevne

Henstand. Hvorvidt iøvrigt den ifølge Grund-

byrden Berettigede, naar Gmndbyrden efter

*) Det bliver at afgjsre fter den borgerlige Ret«
Regler, om dette er Til faldet, ^g navnlig, um
den Bestemmelse i Pantebrevet, at Pantegælden
fsrst forfalder t i l Betaling paa et vm f^ncre T ids-
punkt, ogsaa lommer senere Erhueruere af den
pantsatte Ejendom t i l Gode, eller om Pantegælden
uanset en saadan Bestemmelse forfalder t i l Be-
taling, naar Ejendommen stister Ejer, enten uden
Videre eller dog efter saduanlig Opsigelse.

23
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Auktionens Udfald ikke fuldstændig kan be°

vares, kan have Ret t i l , istedetfor at se sin

Rettighed bevaret for en Del, at fordre Ejen-

dommen bortsolgt uden nogensomhclst Grund-

byrde, imod at der for hans Interesse

tillægges ham Ret t i l Andel i Kjobesummen.

er et Epsrgsmaal, som maa besvares efter

den borgerlige Rets Regler; t i l disse maa i

det Hele henvises Afgjerelsen af, hvorvidt den.

som har en tinglig Ret (saaledes ogsaa en

Brugsret eller Servitut), der paavirkcs af

Tvangssalget, kan gjoie gjældende, at han ikke

onsker, at Retligheden skal vedligeholdes i en

forandret eller forringet Skikkelse, men fore-

trækker at delagtiggjsres i Auktionsudbyttet,

forsaavidt dette ikke medgaar t i l Dækning af

bedre Berettigede, indtil hans Interesse cr

fyldestgjort. Ligeledes maa de nærmere Regler

om, hvorledes denne Interesse udfindcs, blive

Rettergangsloven uvedkommende. Naar en

Behæftelse slutter sig t i l en betinget Fordring,

kan Fordringshaveren selvfslgelig ikke forlange

Fyldestgjerelfe, foren!) Betingelsen er indtraadt.

Er det en Betingelse, med Hensyn t i l hvilken

Uvisheden fsrst i en fjernere Fremtid kan an-

tages at ville falde bort, vil i Reglen Bestem-

melsen i § 520 næstsidste Stykke, være at

anvende, faa at den Berettigede kun har Krav

paa, at hans Ret bevares. Er det derimod

vist, at Uvisheden vil falde bort i en nær

Fremtid, navnlig medens Betalingsfristen efter

§ 520 endnu lober, vil den Berettigede efter

Omstændighederne kunne fordre Auktionsvil-

kaarene affattede saaledes, at der for det T i l -

fælde, at Betingelsen indtræder, tillægges ham

Ret t i l Betaling af Auktionsndbyttct efter

hans Plads i Prioritetsordenen.

Dersom Auktionskjoberen vil nyde Godt

af de i § 520 omhandlede Henstande, maa

han stille Sikkerhed efter de nærmere Regler

i § 5 2 2 ; hvis Ejendommen skal overleveres,

inden Betaling finder Sted, bor der stilles

Sikkerhed for en Trediedel og ellers for en

Fjerdedel af de Belob, han er pligtig at ud-

betale, foruden for Auktionsomkostningerne.

En særlig Regel om Sikkerhedsstillelse for de

prioriterede Renter, som findes i Frd. 11te

September 1833 § 3, cr ikke optaget i §

522, i hvilken Henseende henvises t i l , hvad

! ovenfor er bemærket om, at saavel Auktions-

^ rekvirentens som de øvrige Panthaveres t i l -

godehavende Renter ligefrem regnes med t i l

den Fordring, for hvilken Enhver især paastaar

Fyldestgørelse af Auktionsudbyttet; Fordringen

paa Renter behandles altsaa ganske efter

samme Regler som Fordringen paa Hoved-

stolen. Med Hensyn t i l Sikkerhedens Swrrelse

henvises der t i l , hvad ovenfor er anfort om,

at denne ikke som efter Frd. 11te September

1833 afhænger af Storrelsen af Rekvirentens

Fordring, men bestemmes i Forhold t i l hele

det Belob, Auktionskjoberen skal udbetale.

Heraf er det da blevet en naturlig Folge, at

Forholdstallet ved § 522 cr nedsat t i l Vi, og

V4, medens det eflel Frd. 11te September

1833 § 3 var henholdsvis V? og V».

Som fyldestgørende Sikkerhed har man ment

at burde anse ikke blot de i Frd. 11te Sep-

tember 1833 § 3 omhandlede Aktiver, men

alle indenlandske Værdipapirer, der have Kurs

paa Kjobenhavns Bors; derimod kan den

solgte Ejendom selvfølgelig ikke benyttes t i l

Sikkerhedsstillelse. T i l Sikkerhedens T i l -

vejebringelse kan Fogden tilstaa en kort Frist

af indtil 8 Dage, naar der kun ikke mangler

Sikkerhed for de Omkostninger, som maatte

flyde af, at der maa holdes en ny Auktion.

De anfsrte Regler tilsigte kun at afgjøre,

hvor stor en Sikkerhed enhver af de Inter-

esserede er berettiget t i l for sit Vedkommende

at forlange Kjoberen afkrævet; derimod er der

Intet t i l Hinder for, at enhver af dem kan

lade sig noje med en ringere Sikkerhed eller

endog aldeles kan frafalde Sikkerhed. Er der

Uenighed mellem flere Personer om, hvem m

vis Del af Kjobcsurmnen skal tilfalde, maa

der i saa Henseende foreligge Samtykke fra

dem alle. Enhver af de Interesserede kan

modsætte sig, at der uden Nodvendighed i

Auktionsvilkaarene optages usædvanlige eller

byrdefulde Betingelser, som kunne antages at

ville afskrække Kjoberne, en Grundsætning, som

ogsaa maa ansees for anerkjendt i den gjæl«

dende Ret.

I det i § 519 omhandlede Mode fore-

gaar den endelige Fastsættelse af Auktionsvil-

kaarene. Hvis der ingen Indsigelse eller

Bemærkning fremkommer fra nogen af de
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Indkaldte eller Andre, som mode for at vare°
tage deres Tarv i Anledning af Salget, og
Fogden ikke heller paa Embedsvegno finder
Noget mod Rekvirentens Udkast at ' erindre,
bliver dette at fslge (§§ 524 og 525 1ste
Stykke). Fremkommer der derimod Indsigelser,
Wndringsforstag eller Andragender om T i l -
fojelser t i l Udkastet, skal Fogden ved fin
Mægling søge at tilvejebringe Enighed; men
lykkes dette ikke, skal han, efterat Parterne have
ytret sig, og eftenit der i fomodent Fald er
givet dem Udsættelse, afgjøre den opstaaede
Tvist ved en Kjendelse, der afsiges snarest
muligt, samt derefter drage Omsorg for, at
Auktionsvilkaarme affattes i Overensstemmelse
med den trufne Afgjørelse (§ 525 2det og
3die Stykke). Rekvirentens Udkast t i l Aub
tionsvilkaar kan ikke forandres t i l Skade for
nogen Indkaldt, som ikke har givet Mode,
Enhver Interesseret kan altsaa udeblive fra
Modet, naar han finder sin Interesse tilstræk-
kelig varetaget ved Bestemmelserne i Rekvi-
rentens Udkast, som ifølge § 519 henlægges
t i l Eftcrfyn for alle de Interesserede, Hvis
der fremkommer Paastand cm at forandre
Udkastet t i l Skade for nogen Indkaldt, som
ikke er modi, skal Fogden udsætte Nfgjørelsen
ti l et følgendc Mode, t i l hvilket de paagjæl-
dende Udeblevne særlig skulle kaldes, idet det
meddeles dem, hvilke Paastandc der cre frem-
satte. Udeblive de da, ansees de for at sam-
tykke i, at Paastanden tages t i l Folgc (§ 525
i Slutn,).

Efter det Anforte ville saaledes Tvistig«
heder om Auktionsvilkaarenes Indhold som
Regel blive at afgjøre af Fogden; denne Af-
gjørelse kan vel, som alle føgedafgjørelser, kun
blive forelsbig, idet en fuldstændig Oplysning
af Retsforholdet ofte først vi l kunne finde
Sted under Appellen; men da Auktionen ikke
kan fremmes, forend Indholdet af Vilkaarene er
bragt paa det Rene, og da en Henvisning af
deslige Spørgsmaal t i l almindelig Rettergang
let vilde medføre en uheldig Forhaling af
Auktionen, er det naturligt at give Parterne
Adgang t i l forelobig at æske Fogdens Kjen-
delse, ved hvilken det ogsaa er muligt, at de
ville slaa sig t i l Ro, saaledes at al Procedure
for en egentlig Domstol kan undgaaes. Hvor

^ Uenigheden mellem Parterne imidlertid drejer
! sig om, hvorvidt eller i hvilken Orden de
skulle fyldestgjøres af Auktionssummen, kan
Auktionen meget vel nyde Fremme, uagtet
dette Spørgsmaal henstaar uafgjort, og da en
Forhandling herom for Fogden efter Omstæn-
dighederne vilde kunne medføre en ikke ringe
Forhaling af Auktionen, er der ved Udkastets
§ 526 givet Adgang t i l at faae dette Spørgs-
maal holdt ude under selve Auktionen, som
altsaa strider fremad, medens Prioritetstvi-
stigheden henvises t i l Forhandling og Paa-
kjendelse under en almindelig Retssag. Der
bliver i saa Fald ikke i Vilkaarene udtalt
Noget om, hvorledes Kjobesummen skal
fordeles mellem de Interesserede, men det
bestemmes, at Kjobesummen skal indbetales
t i l Fogden t i l videre Behandling efter Reg-
ierne i § 537. Fogden bliver da pligtig
at indkræve Summen, i fornedent Fald ad
Rettens Vej.

Naar Auktionsvilkaarene ere fastsatte enten
ved Overenskomst > eller ifølge Fogdens Kjen-
delse, kan Auktionsrekvirenten ikke længere
ensidig frafalde Forfølgningen, men enhver Ud-
lagshaver og enhver Panthaver, hvis Fordring
er forfalden, kan fordre, at der strides t i l Auk-
tion i Henhold t i l den begyndte Forfølgning og
med den af samme følgendeRetsvirkning (§5 2 7).
Den Omstændighed, at Auktionen efter Ud-
kastet sigter t i l at skaffe alle Interesserede den
dem tilkommende Fyldestgjsrelse, medfører nem-
lig, at al Retsforfølgning fra andre Kreditorers
Side som unyttig vil blive stillet i Bero,
saasnalt en Udlægshaver har indgivet Be-
gjæring om Auktion*); følgelig maa En-
hver, som efter sin Fordrings Beskaffenhed
kunde være skredet t i l Retsforfølgning, have
Krav paa, at den indledede Auktion fores
igjennem, saaledes at han ikke skal tvinges
t i l at begynde en Forfølgning forfra. Pant-

Ofte ui l det endog stille sig saaledes, at den, som,
efterat Nukti»nZvilkaarene ere fastsatte, foretager
Retsforfslgning, selv maa bare Omkostningerne
herved; dette maa nannlig gjoelde om Enhver,
som efter det nævnte Tidspunkt gjsr Udla>g i
Ejendommen, men paa den naimere Ordning af
dette Forhold har Udkastet ikke anset det for nsd«
omdigt at indlade sig.
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hadere, hvis Fordringer ikke cre forfaldne, kunne ^

derimod ikke beklage sig over, at Auktionen bort-

falder uden deres Samtykke. Det kommer i

denne Henseende ikke i Betragtning, at de mulig

ikke ere forpligtede t i ! uanset Ejendommens

Salg at lade deres Fordringer forblive inde-

staaende i den, og at de saaledcs, hvis Salg

fandt Sted, vilde være berettigede ti l Betaling

af AuktionZudbyttct samtidig med Auktions-

rekvirenten. Thi dette staar i Forbindelse med,

at deres Fordringer paa en Maade forfalde ti l

Betaling ved Salget; men faalænge der intet

Tvangssalg har fundet Sted, kunne de ikke

selv optræde med nogen Retsforfølgning i

Anledning af deres ikke forfaldne Fordrin-

ger; de kunne derfor ikke have nogen Ret

til at modsætte sig, at Auktionen bort-

falder. Ievrigt er Reglen i § 527 affattet

saalcdes, at Rekvirenten kan hæve Auktionen,

saalcrngc Ingen optræder med Protest herimod.

De Uceblivende antages at samtykke i, at

Auktionen bortfalder, og Skyldneren, fom i

Almindelighed vil være den, der enskcr Auk-

tionen hcevct, bchever altsaa ikke at tilvejebringe

noget udtrykkeligt Samtykke fra dem, der ikke

have givet Mode.

Reglerne i §z 5 2 8 — 5 2 9 om Auktio-

nens Bekjendtgjerelse ere tildels omtalte oven-

for. Her skal kun tilføjes, at Udkastet har

ment, at Bekjendtgjørelsens Inorykkelse i den

almindelige t i l retslige Bekjendtgjcrelse'r be-

stemte Tidende for at spare Omkostninger knnde

bortfalde udenfor Kjobmhavn, naar Taxations-

værdien af den Ejendom, der skal fælges, ikke

overstiger 4,000 Kr. T i l en saadan lille Ejen-

dom ville i Reglen kun Folk fra den nærmere

Omegn være Lysthavende. Paa den anden

Eide har man anset det for hensigtsmæssigt i

saadanne Tilfælde, hvor Taxatiomværdien er

storre, at lemyndige Fogden t i l foruden Aver-

tissement i de sædvanlige Ticender at foran-

stalte Bekjendtgjørelfe i andre Aviser, endogsaa

udenlandske, forsaavidt derom fremsættes For-

langende af nogen Vedkommende og Fogden

finder det tjenligt. Hvis Auktionen i Medfor

af § 527 bortfalder, skal Fogden beforge den

aflyst ved Bekjendtgjerelse i Bladene een Gang,

Auktionsvilkaarenes Bekjendtgjørelse sker dels

derved, at de henlægges t i l Eftersyn for de

Lysthavende (§ 529 sidste Stykke) dels ved,

at de paa Auktionsdagen blive oplæste (§ 530).

Om Fremgangsmaaden ved selue Auk-

tionens Afholdelse gives der i z§ 5 3 0 — 5 3 1

nogle Bestemmelser, som i alt Væsentligt stemme

med den hidtil bcstaaende Ordning og i det

Hel? ikke trænge ti l nærmere Forklaring.

Hvad angaar § 532, bemærkes, at Udkastet

— som tidligere fremhævet — ikke kjendcr de

trende forelobige Auktioner, som nu afholdes.

Den nævnte Paragraf bestemmer derfor, at

Enhver, som ifslgc § 52? kan fordre Auk-

tionens Fremme, og som efter fin Fordrings

Beskaffenhed kan antages at ville faae Del i

den budne Kjsbesum, har Ret t i l , dersom

ikke Andct er vedtaget ved Auktionsmlkaarenes

Fastsættelse, at gjøre Fordring paa, at Hammer-

slag gives den Hsjstbydeude, som kan tilfreds-

stille de Fordringer, der lovmedholdelige« stilles

med Hensyn ti l Sikkerheden for Budets Op-

fyldelse. Dog kan Skyldneren saarelsom en-

hver af dem, hvis Rettighed over Ejendommen

ved Tvangssalget vil bringes t i l at ophøre,

forsaavidt han ikke ifølge det skete Bud vil

fane fuld Dækning for sit Krav, fordre en an-

den Auktion afholdt, naar han strax paa Auk-

tionsstedet erklærer Saadant, imod at han stiller

Sikkerhed for Betalingen af de af den nye

Auktion flydende Omkostninger, forsaavidt disse

ikke maatte blive dækkede ved et højere Bud

(Z 533). Det er derhos ved denne Paragrafs

sidste Stykke bestemt, at den, som er Hojst-

bydende ved første Auktion, er bundet i 6 Uger

ved sit Bud for det Tilfælde, at der ikke ved

anden Auktion skulde ske ligesaa hojt eller hojere

Bud, eller det skete Bud formedelst manglende

Sikkerhedsstillelse ej skulde kunne antages, og

da Afholdelsen af en ny Auktion inden Ild-

! lobet af den ncevnte Frist saaledes ikke vil

kunne paafere nogen af de Interesferede andet

Tab end det, som maatte flyde af, at hans

^ Fyldestgørelse noget forhales, er der ikke fun-

det Anledning til, i Lighed med hvad der er

!sket ved P l . 19de Juni 1822 § 2 , at

^ knytte Retten ti l at fordre en ny Auktion af-

holdt t i l den Betingelse, at der ved den fore-

gaaende Anktion ikke er budt Saameget, som

Ejendommens Vurderingssum udgjsr. Den

^ Betingelse, at den nye Auktion skal begjæres
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strax paa Auktionsstedet, er opfyldt, selv om

Erklæringen først fremkommer, efterat Hamme-

ren er falden; der kræves kun, at den frem-

kommer straz paa Auktionsstedet, altsaa for-

inden Retten har forladt dette. Ved den

anden Auktion bor Ejendommen absolut bort-

sælges uden Hensyn t i l , hvad Bud der ved

samme erholdcs, medmindre alle de, som ifølge

§ 527 kunne fordre Auktionens Fremme, ere

enige i, at flere Auktioner forsøges (S 533

1ste Stykke i Slutningen). Samtykke her-

til skal imidlertid ansees for givet, forsaauidt

ikke Vedkommende gjer Indsigelse. De Per-

soner, hvis Indsigelse efter det Anfsrte hindrer

Afholdelsen af flere end to Auktioner, ere alt-

saa foruden felve Auktionsrekvirenten enhver

Udlægshaver og enhver Panthaver, hvis For-

dring er forfalden, hvorimod man ikke har

troet at burde give Skyldneren Ret t i l at mod-

sætte sig Afholdelsen af en ny Auktion. Sker

Hammerflag ikke ved anden Auktion enten

derved, at det gives nye Bydende paa anden

Auktion, eller saaledes, at det gives den paa

første Auktion Hojstbydendc, forsaavidt han

endnu er bunden red sit Bud, er den

Hejstbydende ved forfte Auktion lest fra sit

Bud, og Forpligtelsen ti l at vedstaa Budet

paahviter heller ikke den eller de Hojstbydende

ved anden Auktion (§ 533 2det Stykke i

Slutningen). Naar en anden Auktion skal

finde Sted, bekjendtgjøres den med 14 Dages

Varsel. Bekjendtgjørelsen, som udtrykkelig skal

indeholde, al det er anden og sidste Auktion,

behøver kun at indrykkes een Gang i de i

z 528 nævnte offentlige Blade (§ 534).

U c kastet har ikke nogen Bestemmelse om, at en

Pant- eller Udlægshaver, som ikke bliver fuld-

stændig dækket for sin Fordring, kan forlange

sig Ejendommen udlagt af Fogden for det

hejeste Auktionsbud, uden at behere at tage

Hammerstag. Betydningen heraf er efter den

gjællende Ret væsentlig kun den, at han ved

at lade sig Ejendommen udlægge, frarer de

med Hammerstaget forbundne Omkostninger;

det maa nu vel crkjendes, at der, naar samt-

lige Pant- og Udlægshavere ikke blive dækkede,

ikke ber beregnes det fulde for Tvangsauktio-

ner i Almindelighed foreskrevne Gebyr, idet-

mindste ikke for de Berettigedes Vedkommende,

som ikke opnaa fuld Dækning; men de frr-

nodne Bestemmelser i saa Henscendc hore

hjemme i Sportellovgivningen, og der er ikke

Grund t i l af dette Hensyn at bevare en For-

fkjellighed i dm processuelle Fremgangsmaade.

Den Pant- eller Udlægshaver, som onsker at

overtage Ejendommen, maa altsaa gjøre Over-

bud og tage Hammerstag. Medens der i det

Foregaaende er handlet cm det Hensyn, dcr

bor tages til de i Ejendommens fordelagtige

Realisation Interesserede ved Spørgsmaalet om

Hammerstags Meddelelse eller Nægtelse, staar

endnu tilbage at omtale, hvorledes Forholdet i

denne Henseende stiller sig t i l de paa Auktio-

nen Bydende. Herom giver § 535 — i

Overensstemmelse med hvad der ogsaa efter

den nugjældendc Ret er det Sædvanlige —

den almindelige Regel, at dcr ikke tilkommer

den Hojstbydendc ved nogen af Auktionerne

Ret t i l at fordre Hammerslag. I Paragrafens

Slutningsbcstemmelse udtales dernæst, at den i

Konditionerne betingede Sikkerhedsstillelse først

kan forlanges, naar Hammerstag tilbydes, en

Regel, der ligger saamcget nærmere, som

Sikkerhedens Etorrelsc efter det nye System

bestemmes i Forhold ti l hele det Beleb, Ank-

tionskjsberen skal udbetale. I Forbindelse

hermed er der imidlertid tillagt Fogden Bc-

! myndigelse ti l , naar Paastand herom fremsæt-

i tes af Vedkommende, at afvise ubekjendte eller

uvederhæftige Personers Bud, saafremt de ikke

straz stille en mindre Sikkerhed efter Fogdens

Skjon.

Den, der har erholdt Hammerstaa, er

forpligtet t i l at berigtige Kjobesummen ved

Betaling enten t i l de i Auktionsvilkaarene an-

givne Perfoner eller ti l Fogden, hvis det

maatte være bestemt i Henhold t i l § 526.

I det Tilfælde, at Betalingen skal erlægges

t i l Fogden, har denne med Hensyn t i l det t i l

ham indbetalte Beleb at forholde sig efter

^Reglerne i §537 , saaledes at alle i Tvangs-

! salget interesserede Personer indkaldes t i l et

Mode for at erklære sig over et Udkast t i l

AukiionsudbyttetZ Fordeling, som Fogden har

at affatte. Fremsættes der Indsigelser mod

Udkastet, med Hensyn ti l hvilke det ikke lykkes

i Modet at tilvejebringe Enighed, henviser han

de stridende Parter t i l almindelig Rettergang
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og tilbageholder forelobig den omstridte Del ^

af Auktionsbelobct. Bestemmelserne om dette

Forhold i § 537 svare ganske t i l de tidligere

omhandlede Regler i § 513 angaaende Tvangs-

auktion over Losore, kun at Fristerne i § 537

cre længere, og at der efter sidstnævnte Para-

graf sker en almindelig Indkaldelse af alle de

i Tvangssalget Interesserede, hvilket ikke finder

Sted, naar Lossre bortsælges. Paa dette

Sted kan derfor henvises t i l , hvad der er an-

fort ovenfor om § 513 i Forbindelse med

hvad der Side 217 er bemærket angaaende

den i § 5 3 6 givne Bestemmelse om, hvorledes

den først indkommende Trediedel af Kjobe-

summen vil være at fordele mellem de

Interesserede.

Hvis Kjoberen ikke efterkommer Auktions-

vilkaarene, kan saavel Rekvirenten, fom En-

hver, der efter sin Fordrings Beskaffenhed kan

antages at ville faae Del i Kjobefummen,

forlange, at Ejendommen paa KjoberenZ Risiko

og Regning skal sættes t i l en eneste Auktion,

som bekjendtgjøres efter Reglerne for anden

Auktion (§ 538). Ved Tiden heraf kan en°

hvcr af de t i l Deltagelse i Auktionssummen

Berettigede for sin Del, eller efter Omstændig-

hederne Fogden paa Samtliges Vegne, anvende

almindelig Retsforfølgning imod Auktions-

kjoberen ( § 5 3 8 sidste Stykke). Dette er saa-

lcdes at forstaa, at de Paagjældende ikke blot

have V a l g e t mellem at sætte Ejendommen

ti l ny Auktion og at indtale Kjobesummen

hos Kjoberen, men de kunne ogsna, samtidig

med at de sætte Ejendommen t i l ny Auktion

for at opnaa Fyldestgjørelse, faavidt det derved

indkomne Belob kan tilstrække, Sagsøge Kjobe-

ren t i l Udbetaling af Forskjellen mellem den af

ham budte Kjsbefum og det Belsb, hvortil

Ejendommen udbringes ved den nye Auktion.

Udbringes Ejendommen ved den nye Auktion

t i l et stor« Belob end ved den tidligere, er

derimod Kjoberen paa denne som Folgc af sin

Misligholdelse af Kontrakten udelukket fra at

gjøre Krav paa Overskuddet. Det er ilke blot

de Personer, der ifølge § 527 kunne fordre

Auktionens Fremme, som kunne anvende begge

de omhandlede Forfølgningsmaader, men det

Samme gjoelder om Enhver, som er berettiget

t i l Andel i Auktionsudbyttet, altsaa ogsaa om

de Panthavere, hvis Fordringer ikke vare for-

faldne, da den førstc Auktion afholdtes. For

disses Vedkommende er Stillingen nemlig ved

Hammerslaget blevet aldeles foraudret; dcrcs

Fordringer maa siges at være forfaldne t i l

Betaling ved den fkete Afhændelse, idet de ikke

ere pligtige at lade deres Kapitaler henstaa

i Ejendommen hos en ny Ejer. Skyldneren

maa med Hensyn t i l den Del af Kjobesum-

men, som tilkommer ham, være stillet aldeles

som en saadan Panthaver.

Naar Kjoberen har opfyldt de for Skjo-

dets Grholdelse i Nuktionsvilkaarene satte Be-

tingelser, har Fogden at udstede Nuktionsskjsde.

Indeholde Auktionsvilkaarene Intet herom, kan

Skjode forsi fordres udstedt, naar der fores

Bevis for, at samtlige t i l Dækning af Kjobc-

summen Berettigede have faaet, hvad der t i l -

kommer dem, eller samtykke i, at Ekjode maa

udstedes (§ 539). Under de angivne Forud-

sætninger kan derhos, forfaavidt det Solgte

bestaar af flere særskilte Ejendomme, særskilt

Skjode eller Overdragelsesdokmnent paa hver

enkelt Ejendom forlanges af Kjoberen eller

hvem der træder i hans Sted. Ligeledes er

det fundet hensigtsmæssigt at give Adgang ti l

samme Fremgangsmaade, naar en særskilt

Ejendom forlanges delt og de lovbestcmte

Betingelser for Delingen ere gcdtgjorte at være

tilstede. Fcr det Tilfælde, at der ikke i Nuk-

tionskenditionerne maatte være truffet anden

Bestemmelse herom, opstiller § 539 sidste

Stykke den almindelige Regel, at Nuktions-

kjoberen er pligtig at have taget Ekjode eller

Overdragelsesdokument og berigtige: Kjobet i

enhver Henseende inden I Nar efter Hammer-

flaget.

Naar den i § 548 angivne Frist af 4

Uger er forloben, uden at der er gjort Rets-

midler gjældendc, er Kjoberen berettiget t i l at

lade de Hæftclfer, t i l hvis Dækning der efter

Auktionens Udfald Intet udkommer, utslette

af Skjode- og Pantebogen (§ 540). Der er

ingen Grund ti l at bestemme, at dette forsi

skal kunne ske, naar Nuktionsskjode er udstedt.

Det maa være nok, at Auktionen er blevet

endelig.

Bestemmelsen i § 541 er omtalt ovenfor.
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Det vil vistnok ikke blive benægtet, at

den saaledes fremstillede Ordning medfører be-

tydelige Fordele fremfor den nu destaaende.

Det ligger imidlertid nær at spørge, om det

ikke for at opnaa et saadant Resultat har

været nsdvendigt at ofre væsentlige med den

bestaaende Retstilstand forbundne Fordele. En

saadan Bebrejdelse kan dog vistnok ikke med

Fojc gjøres Udkastet.

Betragtes først den forfslgende Udlægs-

havers Sti l l ing, da bestaar den af Udkastet

fon'staaede Forandring deri, at han tvinges

t i l at taale, at de øvrige Interesserede del-

agtiggjøres i hans Forfølgning. Dette med-

forcr vel en Forhaling af Auktionen i 4 Uger

(§ 519), men denne Forhaling opvejes fuld-

stændig derved, at Udkastet har foreslaaet at

afskaffe de nu foreskrevne 3 Auktioner og lader

den første Auktion være endelig (§§ 532 og

533). Dernæst forer den foreflaaede Ordning,

jfr. § 536, vel t i l , at Auktionsrekvirenten,

hvis han er en sekundær Panthaver, undertiden

for en Del af sin Fordring ikke vil erholde

Dækning saa hurtig som efter den gjældende

Ret, jfr. ovenfor Side 2 1 7 ; men det Offer,

den sekundcere Panthaver i saa Henseende maa

bringe, opvejes rigelig ved den af Udkastets

Ordning felgende vigtige Fordel, at første

Prioritetshaver tvinges t i l paa den af den se-

kundære Panthaver foranstaltede Auktion ogsaa

at give Kredit med den ham tilkommende Del

af Kjobesummen. Derimod maa det indrom-

mes, at den forfølgende Udlcegshavers St i l -

ling som Folge af Udkastets Ordning i een

Retning bliver noget besværlige« og vanske-

ligere, end den er efter den gjældende Ret.

Den forogede Byrde, som paalcrgges ham,

reducerer sig dog i Hovedsagen ti l , at han,

for at undgaa altfor mange Indsigelser og

Bryderier i det t i l Auktionskonditionernes

Forhandling berammede Mode, er nodsaget ti l

ved Affattelsen af Udkastet t i l disse at have

samtlige IntereZseredes Tarv for Dje, medens

han nu væsentlig kun behouer at se hen t i l

sin egen Interesse, og denne Byrde er vistnok,

nærmere beset, lidet betydende. Allerede nu

er det det Almindelige, at Rekvirenten lader

Auktionsvilkaarene affatte af sin Sagforel, og

praktisk vil Sagen derfor stille sig saaledes, at

^ det vil vane dennes Arbejde, som ved den af

Udkastet foiesiaaede Ordning vil blive noget

forsget. Dette kan kun forsaavidt være af

Betydning, fom det kan medføre, at der maa

tillægges Sagsoreren et noget storre Honorar;

men dels vil det i Almindelighed kun være

et forholdsvis ringe Belob, hvorom der herved

vil være Tale, dels maa det erindres, at det

omhandlede Honorar, som henhørende ti l Aut-

tionsomkostningerne, vil være at udrede forlods

af Kjobesummen og saaledes ikke vil falde

Auktionsrekvirenten ti l Last, undtagen naar der

ikke udkommer Tilstrækkeligt t i l Dækning af

hans Fordring. Foisaavidt Folgen heraf nu

bliver, at en senere Prioritetshaver kommer ti l

at finde sig i, at Omkostningerne lobe op t i l

et storre Belsb, fordi Auktionen skal være et

Middel t i l , at ogsaa de foregaaende Prioritets-

havere kunne faae Fyldestgjørelse, vil Resul-

tatet ncpve blive anset for stedende; tomler

man sig, at de foregaaende Prioritetshaveres

Fordringer ere i Exekutionsst.md, vil Rekviren-

ten endog være langt bedre tjent med, at de,

som efter Udkastets Ordning, maa slutte sig t i l

hans Forfølgning istedetfor at iværksætte en

selvstændig. Den Indvending, der i den om-

handlede Henseende kan gjøres mod Udkastet,

kan altsaa i hvert Fald kun gaa ud paa, at

en forfølgende Panthaver kan komme t i l at

bære en noget forsget Udgift i Salær t i l fin

Sagfører, for at Auktionsvilkaarene i de senere

Panthaveres Interesse kunne blive i alle Hen-

seender klart og fuldstændigt affattede. Men

det Offer, der saaledes kræves, er vistnok saa

ringe, at det ikke kan volde nogen Betænkelig-

hed, selv om man betragter Sagen fra en

første Prioritetshavers Standpunkt.

Undersøger man dernæst, hvilke Indlem-

melser Udkastet kræver af de øvrige i Tingen

Berettigede i Modsætning t i l Auktionsrekviren-

ten, da vil det sees, at hvad Udkastet fremfor

den gjældende Ret fordrer af dem, væsentlig

kun er, at de skulle give Mode i det t i l

Konditionernes Forhandling berammede Mode

for at erklære sig over disses Lovlighed, eller

at de dog i den Anledning skulle anstille

Overvejelser og tage Beslutninger. Det er

indlysende, at dette flet ikke er noget Offer,

forsaavidt Talen er om saadanne Prioritets-
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havere, som staa Fare for, at deres Prioritet ^

ganske eller tildels skal blive udslettet ved >

Tvangsauktionen; thi fra deres Side vi l der

vistnok ogsaa under den bestaaende Ordning

blive givet Mode ved Auktionen. Og selv

om man tænker paa Prioritetshavere, som

vilde have undladt Saadant, hvis de ikke ved

Reglen i § 519 vare blevne tvungne dertil,

maa let vistnok, forsaavidt de i Prioritet staa

bagefter Auktionsrckvirenten, indrsmmes, at den

Vyrde, der saaledes paalægges dem, er for

Intet at regne imod de store Fordele, Udkastet

byder dem, nemlig Garanti for, at Auktionen

boldes paa en i alle henseender forsvarlig

Maade, og for, at Ejendommen ikke tilslaaes

en aldeles uvederhæftig Person, samt endelig

Udsigt t i l at faae Betaling uden nogen Rets-

forfølgning. Derimod vil man maaske mene,

at Udkastet er gaaet de Panthavere, som i

Prioritet staa foran Auktionsrekvirenten, for

nær ved at fordre af dem, at de skulle erklære

sig over de af ham forfattede Auktionsvilkaar,

og eventuelt i den Anledning give Mode, en

Betragtning, som navnlig vi l være af Betyd-

ning for første Prioritetshavers Vedkommende,

Efter den gjældende Ret behøver første Priori-

tetshaver i Regelen ikke at bryde sig om, at

Pantet sættes t i l Tvangsauktion af en Anden,

men kan uden at give Mode ved Auktionen

rolig afvente dennes Udfald, medens han efter

Udkastet kan blive nødsaget t i l , skjsnt han intet

andet ønsker end fremdeles at lade sin Kapi-

tal forblive henstaaende i Ejendommen, endog

flere Gange at have Ulejlighed og sætte sig

i Udgift for at lade mode i Anledning af

sekundære Prioritetshaveres Auktioner. Dette

kan synes at være en ikke ringe Ulempe, og

man vil maaske befrygte, at Følgen heraf skal

blive, at Kapitalerne især under den udstrakte

Adgang, der nu er t i l at faae dem anbragte

paa andre Maader, skulle blive dragne bort

fra de faste Ejendomme. Ligeoverfor en saa-

dan Betragtning maa det for det Første frem-

hæves, at det vistnok allerede nu ingenlunde

er ualmindeligt, at første Prioritetshaver lader

møde ved en over Pantet af en sekundær

Panthaver afholdt Auktion. Det vides saaledcs,

at Overformynderiet i Kjøbenhavn altid lader

møde, naar det bringer i Erfaring, at en

Ejendom, hvori Overformynderiet har Pant,

gaar t i l Tvangsauktion. Dernæst maa det

hævdes, at det i mange Tilfælde vistnok vil

være aldeles uden nogen Betænkelighed at ind-

føre den omhandlede Mødepligt, Dette gjæl-

der navnlig, naar Talen er om offentlige

Instituter, som i større Udstrækning laane ud

mod Pant i faste Ejendomme. Saadanne

Instituter ville paa de fleste Steder i Landet

have fast antagne Fuldmægtige, og det synes

at maatte være af mindre Betydning for dem,

om de af en saadan Fuldmægtig maa fordre,

at han i et noget større Omfang end hidtil

maa give Møde ved Tvangsauktioner. Det

Anførte finder Anvendelse paa Kreditforenin-

gerne og vistnok paa adskillige Banker og

Sparekasser. Om Overformynderiet er talt,

ovenfor. For private Kapitalister og saadanne

offentlige Institnter, dcr ikke have Karakteren af

Laaneinstituter, vil det derimod vel kunne med-

fore nogen Ulempe at skulle sætte sig i Udgift i

den omhandlede Anledning, mm i saa Henseende

maa det mærkes, at Udkastet ved forskjellige Be-

stemmelser har søgt at gjsre den omhandlede

Mødepligt saa lidt byrdefuld som muligt.

Ifølge § 519 3die Stykke skal Rekvirenten ti l-

stille de foran ham Berettigede, hvis Interesse

i Tvangssalget kan sees af Skjøde- og Pante-

bøgerne, en Udskrift af Auktionsvilkaarene; de

Paagjældende behøve altsaa ikke at foretage

noget positivt Skridt eller at sætte sig i Udgift

for at blive bekjendte med de foreslaaede V i l -

kaar. I Almindelighed vi l det derhos vistnok

blive Tilfældet, at de ikke ville have noget mod

de foreflaaede Vilkaar at erindre, i hvilket T i l -

fælde de med Rolighed kunne undlade at give

Møde, jfr, § 525 sidste Stykke. Og selv om

de maatte have noget mod Udkastet at indvende,

vil dog ikke enhver Indvending, de maatte have

at gjøre, nødsage dem t i l at give Møde, i

hvilken Henseende fremhæves, at Fogden ifølge

§ 525 paa Embedsvcgne skal paase, at Auk-

tionsvilkaarene ikke vilkaarlig afvige fra de i

§z 520—523 givne Regler.

Efter det Anførte turde Indvendingerne

mod Udkastets Ordning, naar den sammenlig'

ncs med den bestaaende, væsentlig gaa ud paa,

at Udkastet paa to Punkter har paalagt de
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foregaaende Prioritetshavere Ofre af Hensyn
t i l de efterfølgende:

1) idet der, naar de ville realisere, paa-
fores dem en noget foroget Udgift i Anled-
ning af Auktionens Forberedelse, og

2) idet det, naai en sekundær Panthaver
rckvirerer Auktion, paalægges dem at erklære
sig over de forestaaede Auktionsvilkaar.

Det er imidlertid ovenfor paavist, at
disse Indvendinger ikke ere af afgjørende Be-
tydning. Navnlig vil dette vistnok findes
indlysende for de sekundære Panthaveres Ved-
kommende. Med en noget sterre Vægt frem-
træde de anforte Indvendinger ganske vist fra
første Prioritetshavers Standpunkt, men det
maa da paa den anden Side ikke lades ude
af Betragtning, at Udkastet, om end dets Be-
stemmelser fortrinsvis ville forbedre de sekun-
dære Panthaveres St i l l ing, dog ogsaa i flere
Henseender stiller første Prioritetshaver gun-
stigere, end han nu er stillet. Dels giver
Udkastet ham Udsigt t i l at opuaa Fyldest-
gørelse uden nogen Retsforfølgning, hvilket
v i l have sin Betydning, selv om han stisker
at lade sin Kapital forblive henstaaende i
Ejendommen, idet han naturligvis aldrig har
et saadant Dnske uden Hensyn t i l , hvem der
bliver Kjober; endvidere opnaar han Garanti
for, at Ejendommen ikke, naar den realiseres
for Skatter, gaar over i Hænderne paa en
aldeles uvederhæftig Person, og endelig kan han,
naar han selv skal realisere, tvinge de øvrige
Interesserede t i l at erklære sig over Omgangs-
maadens Lovlighed. Det kan derfor viftnok med
Fsje paastaaes, at Udkastet ogsaa stiller første
Prioritetshaver paa en fyldestgørende Maade,
og det tor saaledes ventes, at den forestaaede
Ordning i det Hele vi l bidrage t i l at styrke
og befæste Realkrediten.

Fjerde Underafdeling.

O m P r o c e d u r e n af T v i s t i g h e d e r , der
o p s t a a u n d e r T v a n g s a u k t i o n e n .

I denne Henseende maa der i det Væsent-
lige gjælde de samme Regler som med Hensyn
t i l Grekution (se herom Kapitel I I I ) . Med

Hensyn t i l Fogdens almindelige Kompetence
under Tvangsauktionen bestemmer § 542, at
de oprindelige Parter ikke kunne fremsætte saa-
danne Indsigelser, som vedrsre Lovligheden af
Udlægsforretningen eller de forud for samme
liggende Retshandlinger, en Regel, som hviler
paa Grundsætningen om Retsafgørelsers for-
bindende Kraft for Parterne. Fogden er her-
efter ogsaa i de Tilfælde, i hvilke der er sket
Udlæg uden forcgaaende Dom eller Forlig,
nemlig i Henhold t i l et thinglæft Pantebrev
(§ 435 Nr. 3), udelukket fra under Auktions-
forretningen at indlade sig paa Spørgsmaa!
vedrorende den Fordring, som har afgivet Grund-
laget for Erekutionen, selv om paagjældende
Spørgsmaal ikke maatte være kommet frem
under Udlægsforretningen og der have fundet
sin Afgjsrelse. V i l Rekvisitus, efterat der er
sket Udlæg, gjøre Indsigelser af denne Beskaf-
fenhed gjældende, maa han paaanke Udlceget.
Med Hensyn t i l Indsigelser fra Trediemands
Side hedder det i § 542 sidste Stykke, at
han under AuktionZforictningen kan fremkomme
med Indsigelser, naar han mener, at Auktio-
nens Fremme paa den paastaaede Maade vilde
komme i St r id med hans Ret. Herved tæn-
kes der dog — som det ogsaa fremgaar af
Bestemmelsens Affattelse — ikke paa Indsigel-
ser fra saadanne Berettigede, som ifølge de i
3die Underafdeling givne Regler blive at
inddrage under den ved Tvangsauktionen t i l -
sigtede Opgjørelse. Disse sku l le nemlig gjøre
deres Indvendinger gjceldende under Forretnin-
gen, medens de, der staa udenfor Ofgjerelsen,
have Valget mellem at gjøre deres Ret gjæl-
dende indsigelsesvis for Fogden eller gjennem
Søgsmaal ved Retten i fsrste Instants. Med
Hensyn t i l Proceduren under en Auktion eller
under Forberedelserne t i l samme, Spørgsmaalet
cm, hvad der skal optages i Auktionsproto-
kollen, Udsættelse og Standsning af selve Auk-
tionen og Paadommelsen af de opstaaede
Tvistigheder henvise §§ 5 4 3 — 5 4 6 i det Væ-
sentlige t i l de om Behandlingen af disse For-
hold under en Exekuiionsforretning givne Reg-
ler. Reglen i § 54? om Retsmidler imod
Auktionsforretningen og de under denne afsagte
Kjendclser svarer i Indhold ganske t i l den i
§ 494 givne Bestemmelse med Hensyn t i l

29
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Erekution. Imod den sluttede Auklionsforret-
ning kan der altsaa i Overensstemmelse med
de nærmere Regler herom i Kapitel V finde
Paaanke eller Besværing t i l Landsretten Sted;
men Kjendelser, der afsiges under Auktionen
eller Forberedelserne t i l denne, kunne først an»
gribes i Forbindelse med Forretningen i det
Hele. Ligeledes er Bestemmelsen om Rets-
middelfristen i § 548 enslydende med Reg-
len i § 495, og her kan derfor henvises t i l ,
hvad ovenfor er bemærket om denne Paragraf.

Kapitel V .

Om Retsmidlerne imod de t i l Dommes tvungne

Fuldbyrdelse henhorendc føgedforretninger.

Ligesom det Retsmiddelsystem, Udkastet har
fulgt med Hensyn t i l Domsbehandlingen
navnlig ogsaa Underretternes Behandling af
Domssager, omfatter en dobbelt Paaankeform,
nemlig dels Paaanke i egentlig Forstand
dels Besværing, saaledes finde begge disse
Retsmidler en tilsvarende Anvendelse paa de af
Underdommeren som føged trufne Afgjsrelsi'i.
T i l egentlig Paaanke henviser Udkastet de
Anker ovcr føgedforretningen, som vedrore selve
den Fordring eller Ret, om hvis Fuldbyrdelse
der er Eporgsmaal (§ 549). ifølge disse
Ankers Beskaffenhed vilde det nemlig ikke gaa
an for saa vidt at opgive de Garantier for
Sagens Behandling, som den almindelige
Paaankeform frembyder. Derimod har man
ment, at Besvceringsformen bor komme t i l An-
vendelse overalt, hvor den rejste Anke a l e n e
angaar de processuelle Betingelser for føged-
forretningen eller den ved famme brugte Frem-
gangsmaade. De herhenhørende Spørgsmaal
ville i Reglen være lidet vanskelige og som
oftest ikke kræve andet Bevis, end der bekvemt
kan tilvejebringes ad skriftlig Vej. Da det
derhos i og for sig er særdeles onskeligt, at
de Tvistigheder, der opstaa paa dette Tr in af
Retsforfølgningen, kunne faae en saa simpel
og hurtig Afgjørelse som muligt, er der
viftnok al Grund t i l at henvise disse
Anker t i l Besværing, og der kan saameget
mindre være Betænkelighed ved at gaa denne

Vej, som det ifølge Udkastets Ordning af det
nævnte Retsmiddel og navnlig den Myndighed,
der er tillagt Retten t i l at anordne umndlig
Forhandling, hvor Sagens Beskaffenhed op-
fordrer dertil, v i l være muligt at afpasse Be-
handlingsmaaden efter det enkelte Tilfældes
Betydning og øvrige Beskaffenhed. Har den,
der vil paaanke Forretningen paa Grund af
Mangler ved selve den Fordring eller Ret,
om hvis Fuldbyrdelse der er Spørgsmaal,
tillige Anker vedrsrende den formelle Side
af føgedforretningen, er det formentlig
naturligst, at disse behandles som et
Accessorium t i l den egentlige Paaanke og alt-
faa blive at inddrage under denne (H 549
1ste Stykke sidste Punktum). Ligesom dct
nemlig paa den ene Side er en Fordel for
den, der vi l angribe Forretningen, at han kan
samle alle fine Indsigelser under Paaanken,
saaledes kræver paa den anden Side ogsaa
billigt Hensyn overfor Modparten, at denne
ikke skal kunne nodes t i l under flere Sager at
tage t i l Gjemnæle imod de forskjellige Anker,
der rejses imod Forretningen.

Som det v i l sees, er der ikke i Udkastet
fastsatnogen Paaankeværdi (summaaziMIMIiz)
for Anvendelsen af de ovennævnte Retsmidler
imod føgedforretningen, Da Udkastets Regel,
at der ordentligvis ikke kan finde nogen egentlig
Bevisforelse Sted under føgedforretningen,
Zjælder uden Hensyn l i l Sagens Værdi, kan
der ikke retfærdigt nægtes Parterne Adgang t i l
ogsaa i Bagatelsager at anvende Retsmidler
imod Forretningen. Det maa ansees for en
Anomali, at den gjælden^e Ret udelukker Paa-
anke, forsaavidt angaar Erekutionsforretninger
foretagne udenfor Kjobenhavn for Summer
under 20 Kr., uagtet Parterne ogsaa nu paa
Grund af Procesreglernes Tranghed i Reglen
ville være afskaarne fra at fremkomme med
deres Beviser under selve Forretningen. Saa-
vel Paaanke som Besværing sker efter Udkastet
t i l Landsretten uden Hensyn t i l Sagens
Værdi; det vilde ikke være hensigtsmæssigt i
noget Tilfælde at henlægge Afgjørelsen t i l
Underretten, da Underdommer og føged i Nl>
mindelighed vil være samme Person. Endnu be-
mærkes, at der angaaende Gyldigheden af Af-
kald paa at anvende Retsmidler imod føged-
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forretningen i § 550 gives en Regel, som
ganske stemmer med den Grundsætning, Ud-
kastet i saa Henseende har opstillet for Doms-
sagers Vedkommende, jfr. §z 305, 32? og
355. Med Hensyn t i l Tiden for Retsmidlernes
Anvendelse henvises t i l de for Paaanke og
Besværing fælles Bestemmelser i §z 494, 495.
547 og 548, hvorom det Fornødne er be-
mærket ovenfor.

Hvad angaar den nærme« Fremgangs-
maade ved Retsmidlernes Iværksættelse, maa
der fkjelnes mellem Paaanke og Besværing.
Paaanke iværksættes ved, at der tilstilles Mod-
parten Ankestrift paa den i § 356 bestemte
Maade, og foregaar isvrigt i Overensstemmelse
med de om Paaanke fta Underretten t i l Lands-
retten i fjerde Afsnit givne Regler. Under
Paaanken af en føgedforretning maa der
altsaa, ligesom naar en Underretsdom paaankes
t i l Landsretten, kunne ske en fuldstændig ny
Bevisførelse og Udvikling af hele Sagen, og
efter føgedprocedurens hele Karakter maa der
endogsaa kunne fremsættes nye Paastande for
Landsretten; dog maa disse holdes indenfor
saadanne Grænser, at Sagen under Paaanken
beholder sin Identitet. Den for Fogden
stedfundne Procedure er selvfølgelig ikke bin-
dende under Paaanken; dog kunne Parterne,
naar de for Fogden have afgivet bestemte-Er-
klæringer med Hensyn t i l Sagens Sammen-
hæng og disse ere blevne protokollerede, ikke
senere under Paaanken tilbagekalde dem (§ 552).
Hovedforhandling og Bevisførelse foregaa
efter de almindelige Regler i andet Afsnit
(§ 553).

Besværing iværksættes derved, at der i
Overensstemmelse med § 3 2 l indgives Be-
sværingsskrift t i l Fogden selv, hvorefter Sagens
videre Behandling med de Lempelser, der
følge af Bestemmelserne i dette Afsnit, fore-
gaar efter famme Regler som Besværing t i l
Landsretten over Underrettens Handlinger, jfr.
§ 360 .

Paaanke fra Landsretten t i l Højesteret i
de her omhandlede Tilfælde finder i Reglen
ikke Sted, naar Hovedsagen, i Anledning af
hvilken Eiekution er stel, horer t i l dem,
der ifølge Reglen i § 2 ere henlagte t i l
Underretterne. I andre Sager kan der der-

imod ske Paaanke t i l Højesteret. I Tilfælde
! af førstnævnte Art kan dog Højesterets For-
mand i Forbindelse med to af ham tiltagne
Medlemmer af Retten, ligesom det er foreskre-
vet med Hensyn t i l de i første Instants
ved Underretten paakjendte Domssager (§
354 sidste Stykke), tillade, at Sagen indbringes
for Højesteret. Andragende herom fremsættes
og behandles paa den i § 304 angivne
Maade. O m Paaanken t i l Højesteret gjælde
iøvrigt de almindelige Regler i 3 die Afsnit
Kap. I. (s 555). Ifølge det Retsmiddel-
system, Udkastet har fulgt med Hensyn t i l
føgedforretninger, vi l der altsaa i større
Sager kunne paaankes fra Fogden t i l Lands-
retten og derefter t i l Højesteret; men det er
dog mere tilsyneladende end virkeligt, at der
saaledes i disse Sager bevares 3 Instantser,
da Fogdens Nfgjørelser af de Spørgsmaal'
som ere Gjenstand for egentlig Paaanke (jfr.
§ 549), som oftest paa Grund af føgedproce-
durens Beskaffenhed ville have en rent fore-
lobig Karakter, og saaledes en fuldstændig
Forhandling og endelig Paakjendelse af Sagen
i Reglen først vi l finde Sted ved Landsretten.

Hvad angaar Besværing, er det, i Lighed
mcd hvad der gjoelder om Besværing i de ved
Underretten behandlede Domssager (§ 360),
foreskrevet, at Landsrettens Afgjørelse ikke er
Gjenstand for yderligere Besværing tilHøjesteret.

Anden Hovedafdeling.

O m U d p a n t n i n g samt o m Indsaettelses-
o g Udsætte lsesforretn inger .

I det Foregaaende ere de almindelige
Regler om Tvangsmyndighedens Udøvelse frem-
stillede. Men ved Siden heraf maa der,
i det nye System lige saa vel som efter
den hidtil gjældende Ret, haves Regler,
fom undtagelsesvis give Adgang t i ! Ret-
tigheders Fyldestgjørelfe gjennem Tvangs-
myndigheden, uagtet der ikke foreligger noget
af de i § 435 angivne Erekutionsgrundlag.
Disse Regler fremstilles i nærværende Hovedaf-
deling, som under I omhandler Udpantning og
under 11 de saakaldte Indsættelses- og Udscrt'
telsesfonetninger.
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I .

O m Udpan tn ing .

Bestemmelserne i denne Underafdeling

slutte sig i det Væsentlige t i l den ued Lov

29de Marts 1873 givne Ordning af Ud-

pantningsinstitutet. Om det end efter dette

Instituts Karakter og Forbindelse med den

almindelige Retsforfølgning er fundet rettest i

Udkastet at optage en samlet Fremstilling af

Udpantningsbesiemmeuernc, ere disse dog for

Størstedelen kun Gjentagelse af Forskrifterne

i Loven af 29de Marts 1873, og de Foran-

dringer, der ere bragte i Forslag, gaa nærmest

kun ud paa at knytte de hidtil gjældende

Regler t i l Udkastets almindelige Ezekutionssystem

navnlig dets Ordning af Retsmidlerne imod

Fogdens Handlinger. Det er som Folge

heraf kun disse enkelte Forandringer i dm

hidtil bcstaaendc Ordning, som beheve en nær-

mere Begrundelse.

Den i § 556 givne Opregning af de

Tilfælde, i hvilke Udpantning kan anvendes,

stemmer i alt Væsentligt med den gjældende

Ret. jfr. Lov 29de Marts 1873 § 1. Dog

bemærkes, at man har fundet Grund t i l i

Nr. 2 udtrykkelig at nævne Nenterestancei af

dm i Henhold t i l Lov 8 de April 1851

om Selvejendoms Indførelse paa det Staten

tilhoren de Bsndcrgods, jfr. Lov 27de Januar

1852 § 4, Lov 3die Marts 1852 z 2 og

Lov 8de Februar 1854 Z 2, stiftede Pante-

gjæld, idet den Udpantningsret, der tidligere

tilkom disse Fordringer (jfr. Lov 27de April

1853 § 2), ved Domstolene er antaget at

maattc vcrre bortfaldet derved, at de ikke ere

medtagne blandt de i Udpantningslovens § 1

Nr. 2 særligt opregnede Udpantningstisfcelde.

Fremdeles har man troet at burde tilrande en

Begmnsning af den Adgang ti l Udpantning,

som ifølge Lov 29de Marts 1873 § 1

Nr. 10 a uden Hensyn t i l Belobets Sterrelfe

tilkommer alle Fordringer h?Z en og samme

Skyldner paa Betaling for Losore, der er

kjobt ved offentlig Auktion. Ligesom Udkastets

Ordning af Domsbehandlingen hviler paa den

Betragtning, at der er Trang t i l at indrette

en særegen paa Billighed og Hurtighed be-

regnet Procedure (Underretsprccednren) fol

Sager under en vis Værdi, saaledes maa det

vistnok erkjendes, at der ogsaa, hvad angaar

Spørgsmaalet om Adgang t i l Udpantning, er

Grund ti l at tage noget Hensyn t i l For-

dringens Storrelse. Man har derhos fundet

det naturligst i Henseende t i l de omhandlede

Fordringers Udpantningsberettigelse at opstille

netop den sam'ne Grænse (400 Kr.), som ligger

til Grund for Adskillelsen mellem Underrets- og

Landsretssagcr. Naar Grænsen drages saa

vid, vi l det vistnok llivc en sjælden Undtagelse,

at Fordringer, som hidrorc fra en Lssore-

auktion, falde udenfor Reglen, medens det paa

den anden Side ikke kan nægtes, at det netop,

hvor saadanne Undtagelsestilfælde foreligge, kan

være forbundet med særlig Betænkelighed at

give Fordringshaveren Adgang t i l at inddrive

Kravet uden foregaaende Lovmaal og Dom.

Forsaavidt Udkastet fremdeles knytter Udpant-

ningsberettigelsen t i l den Betingelse, at Kravet

hidrorer fra en i Medfor af Embede eller

offentlig Bestilling afholdt Auktion, maa her-

med sammenholdes den Side 210 ff. givne

Udvikling, hvoraf fremgaar, at Kommis-

sionen har forudsat, at der ved den frcm-

^ tidige Ordning af Auktionsvcesenet kunde

blive Svergsmaal om at overlade de egentlig

frivillige Auktioners Afholdelse t i l Private.

Med Hensyn t i l Udkastets Opregning bemær-

kes endnu, at der i § 556 under Nr. 10 Litr.

Z og l i er medtaget nogle Udpantningstil-

fælde, som have Hjemmel i forskMige efter

Loven af 29de Marts 1873 fremkomne Lov-

bestemmelser.

Reglerne i Udkastets §§ 5 5 7 — 5 6 7

stemme i det Hele med Udpantningslovens

z§ 2—12 , bortset fra enkelte mindre betydende

Afvigelser, der ere en naturlig Fslge af det

nye System, hvortil Udpantningslovens Be-

stemmelser ved Optagelsen i Udkastet ere knyttede.

Særlig skal fremhæves den Anvendelse, som det

nye Retsmiddelsystem finder ved Udpantning.

Ogsaa paa dette Omraade hjemler Udkastet

en dobbelt Paaankeform, idet der ved Eiden af

Paaanke i egentlig Forstand er Adgang t i l i

visse Tilfælde at benytte Besværing t i l hojere

Ret. For det Fsrste kan den, hvem Udpant-

ning er nægtet ved den i § 558 omhandlede

forelobige føgedkjendelse, altid gjøre sin Anke
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over denne Kjendelse gjældende ad Besværings-

vejen, se §558 i Slutn. Men dernæst kunne,

i Overensstemmelse med det for Gickntions-

forretninger gjældende Retsmiddelsystem, saauel

de Kjendelser, huorved Fogden under Udpant-

ningsforretningen tager en imod denne fremsat

Indsigelse t i l Folge (jfr. z 563 i Slutn.),

som selve den sluttede Udpantningsforretning

(jfr. § 566) angribes ved Besværing, forsaa-

vidt der alene er Spørgsmaal om Anker ved-

rsrende de processuelle Betingelser for Ud-

pantningsforretningen eller den ved samme

brugte Fremgangsmaade. Derimod er den,

som enten alene eller ved Siden af de nys-

nævnte formelle Ankegrunde vil indbringe

Spørgsmaal vedrorende Fordringens Rigtighed

ti l hojere Rets Provelse, henvist t i l egentlig

Paaanke. Om begge Retsmidlers Iværksættelse

og de dertil knyttede Virkninger gjælde i det

Hele de samme Regler som for de i fore-

gaaende Hovedafdeling omhandlede føgedforret-

ninger (§ 566). I Forbindelse hermed frem-

hæves endnu, at den Grundsætning i det nye

System, at en retslig Afgjørelfe ikke maa

bringes i Udførelse, forend den ved Udlobet af

den ordentlige Retsmiddelfrist er blevet endelig,

ogsaa er gjennemfort med Hensyn t i l Udpant-

ning. Foranktionering af det Udpantede maa

derfor i Almindelighed ikke finde Sted, forend

der er forlsbet 4 Uger efter Udpantningen,

uden at der er gjort Retsmidler gjældende

imod denne, se § 565, jfr. § 5 6 6 . Hermed

staar atter i Forbindelse, at man ikke har

fundet tilstrækkelig Grund t i l i Udkastet at op-

tage Slutningsbeftemmelsen i Udvantningslo-

vens § 11 , som netop var begrundet i Hen-

synet t i l , at det efter den da gjældende Ret

stod i Rekvirentens Magt at iværksætte Tvangs-

auktionen inden Paaankefristens Udlob.

Ved Siden af den Adgang, der saaledes

er givet t i l at indanke Udpantningsforretningen

for hojere Ret, staar det fremdeles ligefom

efter den hidtil gjældende Ret Rekvisitus

aabent, forsaavidt han ikke vil gjsre Ansvar

gjældende imod Fogden og han ikke allerede

har anvendt Retsmidler imrd Forretningen

efter § 566, at forfølge Indsigelser vedro-

rende Fordringens Nigtighed under et Sogs-

maal i første Instants, Vel vil det, hvis Re-

greskravet overstiger 400 Kr., efter det nye

System ikke være af væsentlig Betydning fcr

Rekvisitus at kunne gaa denne Ve j ; thi Sogs-

maalet bliver under denne Forudsætning at

forfølge ved Landsretten i alt Væsentligt under

de samme Former som Paaanke for denne

Ret. Men overstiger Regreskravet ikke det

nævnte Belob — og dette tor vel antages

hyppigt at ville blive Tilfældet —, vil det ofte

være en Fordel for Rekvisitus i Stedet for Paa-

anke at kunne benytte den hurtigere og bil-

ligere Vej, som et Søgsmaal ved Underretten

fiembyder. De nærmere Regler om Regres-

ssgsmaalets Behandling gives i § 567, som

i alt Væsentligt stemmer med Udpantnings-

lovens § 12.

Hvad angaar Realisationen af det Ud-

pantede, er man gaaet ud fra, at en ubetinget

Fastholdelse af de almindelige Regler for

Tvangsauktion vilde blive en i Forhold t i l de

smaa Belob, hvorom det ved Udpantning jcevn«

lig drejer sig, altfor vidtloftig og bekostelig

Fremgangsmaade, > og at der som Folge heraf

er Grund t i l indenfor visse Grænser at anvise

en simplere og hurtigere Vej. Dette Syns-

punkt Ilaa ogsaa t i l Grund for den i Udpant-

ningslovens § 10 3die Punktnm givne Be-

stemmelse; men forsaavidt det her blandt Andet

fastsættes, at Salget kan ske ved en hvilken-

somhelst Losoreauktion, som afholdes i Juris-

diktionen efter Udlssningsfristens Udlob, er en

saadan Regel ikke vel egnet t i l at overføres i

det nye System, jfr. hermed de Side 210 ff.

fremsatte Bemærkninger med Hensyn t i l Spørgs-

maalet om AuktionsvcesenetZ fremtidige Ord-

ning. Det er derfor i Udkastets § 565 fore-

flaaet at ordne Forholdet saaledes, at det Ud-

pantede, naar Udpantningens Gjenstand ikke

er fast Ejendom og Udpantningen ikke har

omfattet LoZore t i l Værdi af mindst 100 Kr,,

bliver at bortsælge mod kentant Betaling ved

offentlig Auktion, som afholdes paa Landet af

Sognefogden og i Kjobstæderne af Politiet,

efterat der mindst 3 Dage forud har fundet

een Bekjendtgjørelfe Sted henholdsvis ved

Kirkestævne eller ved Indrykkelse i det Blad,

i hvilket Bekjendtgjørelser fra Politiet pleje at

offentliggjøres. De saaledes foreslaaede Regler,

der wvrigt som Folge af Auktionens Hen»
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læggelse t i l administrative Embeds- eller Be-
stillingsmænd ville kunne suppleres gjennem
Instruxer for disse, maa formentlig erkendes
at frembyde tilstrækkelig Garanti, naar hensees
t i l den foreslaaedc Grænse. Som det vil fees,
stemmer denne paa det Nærmeste med den i
Udpantningslovens § 10 bestemte; at sætte
Grænsen lavere har man saameget mindre kunnet
anse for tilraadeligt, som Jurisdiktionernes
Udstrækning ifølge den nye Retsorganisation
vi l blive betydeligt foroget.

Endnu bemærkes, at § 568 stemmer med
Udpantningslovens § 13, naar undtages,
at der efter .Omkostninger" er udeladt
Ordet „skadeslost", hvilken Forandring er
en Konsekvents af det i Udkastet fulgte al-
mindelige Princip for Procesomkostningers An-
sættelse, jfr. § 126 2det Stykke, samt at
sidste Punktum i Udpantningslovens § 13 er
udgaaet som Folge af, at den særegne Retter-
gangsmaade efter Frd. 6te August 1824,
ti l hvilken hin Bestemmelse knyttede sig, v i l
bortfalde efter Udkastet. Endelig fremhæves,
at Udpantningslovens § 14 ikke er optaget i
Udkastet, fordi man i det Hele har fulgt den
Grundsætning ikke at optage Gcbyrbestem«
mclscr i dctte.

II.

O m Indsæt te l ses - og Udsætte lsesfor -
re tn inge r .

Som allerede ovenfor berort har Udkastet
i Overensstemmelse med den hidtil gjældende
Ret under visse Betingelser aabnet Adgang
t i l Foretagelse af Indsættelses- og Udsættelses-
forretninger uden foregaaende Loumaal og
Dom. Herved tænkes dog ikke paa de T i l -
fælde, hvor en ved Fogden foretagen Udsæt-
telse fremtræder med Karakteren af et fore-
lobigt Retsmiddel, der skal søgek stadfæstet ved en
paafølgende Domssag. Det Spergsmaal, om
og under hvilke Betingelser en Forretning af
denne Beskaffenhed kan iværksættes, maa af-
gjøres efter de Regler, der i det følgende Af-
snit gives om Anvendelsen af de forelebige
Retsmidler, Arrest og Forbud. Derimod h.ive
Bestemmelserne i nærværende Underafdeling kun

de Udsættelses- og Indsættelsesforrctninger forDie,
som gaa ud paa at forskaffe Rekvirenten en umid-
delbar Fyldestgørelse af hans Ret og altfaa have
Karakteren af virkelige Gzekutionsforretningcr,
dog med den Ejendommelighed, at de ligesom
Udpantningsforretninger kunnc iværksættes, uden
at det sædvanlige Erekutionsgrundlag udkræves.

Hvad angaar Betingelserne for de her-
omhandlede Forretningers Foretagelse, er det i
§ 5 6 9 foreflaaet at lade det have sit Forbli-
vende ved den hidtil gjældende Ret, saaledcs
som denne gjennem Praris har udviklet sig
paa Grundlag af enkelte spredte Lovbestcin,
melser. I Overensstemmelse hermed forud-
sættes det i § 569, at Udsættelses- og I n d -
sættelsesforretninger ikke blot kunne finde An-
vendelse paa faste Ejendomme men efter Om-
stændighederne ogsaa paa wrl igt Gods, samt
endvidere, at lignende Forretninger kunne fo-
retages med Hensyn t i l Personer, naar Fog-
dens Hjælp fordres t i l at gjøre Forældre- eller
Værgemyndighed gjældende overfor Umyndige,
uden at sædvanligt Erekutionsgrundlag er tilstede.

Medens der med Hensyn t i l den formelle
Fremgangsmaade ved Udsættelses- og Indsæt-
telsesforretningers Iværksættelse i det Hele kan
henvises t i l de almindelige Regler om Gxeku-
tionsforretninger, staar endnu tilbage at om-
tale de Veje, ad hvilke Anker over Forretnin-
gen kunne gjøres gjældende. Reglerne herom
indeholdes i §§ 5 7 0 — 5 7 1 . Herefter kunne
Fogdens Afgjørelser under disse Forretninger
for det Forste angribes henholdsvis ved Paa»
anke eller Besværing t i l hejere Ret i Over-
ensstemmelse med de almindelige Regler om
Retsmidler imod de t i l Dommes Fuldbyrdelse
sigtende føgedforretninger (§ 571), og paa
denne Maade kan det materielle Mellemvæ-
rende mellem Parterne indbringes t i l Paa°
kjendelse af overordnet Ret. Men ved
Siden heraf staar det Rekvisitus aabent, for-
saavidt han ikke vil drage Fogden t i l Ansvar
og han ikke allerede har anvendt Retsmidler i
Henhold t i l § 5 7 1 , at gjøre Anker over For«
retningen, som stottes paa det mellem ham og
Rekvirenten bcstaaende materielle Retsforhold,
gjældende ved et Regressøgsmaal i første I n -
stants med den Virkning, at der efter Om-
stændighederne kan saavel tilkjendes ham Gr-
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statning som ogsaa gives Dom for, at For-

retningen bor ucere ophcevet. Den saaledes,

givne Regel stemmer i alt Væsentligt med

hvad der antages at være gjældende Ret, Der-

imod indeholder Paragrafen en ny Bestem-

melse, forfaavidt den fastsætter en Frist, inden

hvilken Rekvisitus skal anlægge Regressogs-

maalet. At der ikke i den gjældende Ret

er fastsat nogen Grænse i faa Henseende maa

ansees for en Mangel, som er forbundet med

Ulemper i flere Retninger. Fristen er i Lig-

hed med hvad der gjælder om det Regres-

søgsmaal, som i Henhold t i l § 567 kan an-

lægges af den, hvem Udpantning er overgaaet,

ansat t i l 8 Uger.

Ottende Afsnit.

de fore lob ige Re tsmid le r

Dette Afsnit slutter sig nær t i l den gjæl-

dende Ret og maa i det Væsentlige betragtes

som en Kodifikation af de navnlig gjennem ^

fast Retspraris udviklede Regler, der forlængst!

i saa mange Retninger have omdannet den

Skikkelse, hvori de forelobige Retsmidler

fremtraadte ifølge Christian den Femtes Lov.

Det Anforte gjælder ikke blot om Betingelserne

for Adgangen t i l at anvende de forelsbige

Retsmidler og de t i l disse knyttede Retsvirk-

ninger, men i Hovedsagen ogsaa om dm Frem-

gangsmaade, der skal fslges ved Forretningens

Foretagelse. Selv den Procedure, som her-

under maatte finde Sted for føgedretten, vil

ikke i nogen særdeles væsentlig Grad blive

paavirket af de nye Principer (Mundtligheds-

og Umiddelbarhedsprincipet), som have udover

en saa gjennemgribende Indflydelse paa Ud-

kastets Ordning af den egentlige Domsbchand-

ling. I saa Henseende gjælder for de fore-

lobige Retsmidlers Vedkommende ganske det

Samme som om Proceduren under Erekution

og Tvangsauktion, hvorfor man i det Hele

kan henvise t i l , hvad der i Motiverne t i l 7de

Afsnit (Side 182) herom er anfort. Et

Omraade, paa hvilket Udkastets Regler fjerne

sig noget mere fra den gjældende Ret, er Ord-

ningen af den Maade, hvorpaa der gives Re-

kvisitus Adgang t i l at angribe Lovligheden af

den ham overgaaede Forfslgning. Hvad dette

Punkt angaar, maa det nemlig erkjendes, at

den b'staaende Ret ikke blot lider af Ufuld-

stændighed, men ogsaa ved den Adgang, den

aabner Rekvisitus t i l at angribe Forretningen

dels som Sagsøgt gjennem Indsigelser under

Forfølgningssagen, dels som Sagssger gjennem

Appel af føgedrettens Dekret, giver Plads for

Uklarhed og Forvirring i Rettergangen. Ud-

kastet har derfor gjort dette Forhold t i l Gjen-

stand for en ny og udtommende Ordning (§§

594—597 og 599—601), som vil medføre

en væsentlig Simplifikation, uden at det Krav,

Rekvisitus har paa en let og hurtig Adgang

t i l at gjøre sin Anke over det forelobige Retsmid-

dels Anvendelse gjældende, i Virkeligheden t i l -

sidesættes. Hovedtrækket i denne Ordning er,

at Klager fra den Arresteredes Side, der sigte

ti l at bevirke Ophævelse af den foretagne Arrest

som ulovlig gjort, overfor Arrestrekvirenlen

altid kunne fremforts som Indsigelser under

dennes Iustifikationssøgsmaal, men paa den

anden Side ikke kunne gjøres gjældende ad

nogen anden Vej. Iøvrigt kunne føgedrettens

Afgjørelser paa de forelobige Retsmidlers Om-

raade i Overensstemmelse med Udkastets almin-

delige Paaankesystem indbringes t i l hojere

Rets Provelse under en dobbelt Form, dels

Paaanke i egentlig Forstand dels Besværing.

Angaaende Omraadet for hvert af disse Rets-

midler henvises ti l det Folgende.

De forelobige Retsmidler fremtræde efter

Udkastet ligesom i den bestaaende Ret dels som

Arrest dels som Forbud. Ogsaa Afgræns-

ningen af disse Retsmidler indbyrdes stemmer

med hvad der maa ansees for gjældende Ret.

Vel udstrækkcr Sprogbrugen i Almindelighed

Benævnelsen Forbud ti l visse af de Forfølg-

ninger, der efter Udkastet skulle behandles som

Arrest (§ 615). Men dette grunder sig ikke

paa en virkelig Forfkjel i Retsopfattelsen, idet

det allerede længe har været almindelig aner-

kjendt, at de nævnte Forretninger, uanset at

de i Formen fremtræde som Forbud, ifølge

deres Væsen maa ansees for og behandles som

Arrest. At der iøvrigt paa et meget stort Om-

raade maa vise sig Overensstemmelse mellem

Reglerne om Arrest og Forbud, fslger tildels
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allerede af disse Retshandlingers fælles Ka-

rakter af foreløbige Retsmidler. Disse Fæl-

lesregler fremstilles i dette Afsnits første Ka-

pitel under Eet med de for Arrest særlige Be-

stemmelser, og det er heraf blevet en Følg?,

at man i det sidste Kapitel om Forbud i stor

Udstrækning har kunnet henvise t i l de om Ar-

rest givne Regler.

Kapitel I.

Arrest.

Efter Christian den Femtes Lov frem-

traadte Arrest ikke som et Retsmiddel, hvis

Anvendelse imod Sikkerhedsstillelse stod Kreditor

aaben, blot fordi de sædvanlige Betingelser for

Retsforfølgning vare tilstede. Som almindelig

Regel krævedes ikke alene, at den Fordring, for

hvilken Arrest begjærtes anvendt, var stottet

paa Haandskrift eller anerkjendt ved Dom,

men tillige, at der forelaa særlige Omstæn-

digheder, ifølge hvilke Fordringshaverens Rets-

nydelse maatte ansees for truet. Efter Lov-

bogens Opfattelse kunde en saadan Fare dog

ikke blot udledes af Skridt fra Skyldnerens

Side, hvorved denne søgte at betage sin Kre-

ditor Midlerne t i l at opnaa Fyldestgørelse,

men cgsaa ligge deri, at Skyldneren efter den

forfaldne Fordring var fremmed i Jurisdik-

tionen, jfr. D. L. 1—24—8, En fast Rets-

prazis har imidlertid, tildels stottet paa For-

udsætninger i senere Lovbud, forlængst for-

trængt disse Bestemmelser i Danske Lov. Li-

gesaalidt som det nu kræves, at Kreditors

Retsnydelfe ifølge Skyldnerens Forhold maa

ansees for truet, ligesialidt antages det i Praris

for nødvendigt, at Fordringen støttes paa Dom

eller Haandskrift, naar Kreditor kan stille t i l -

strækkelig Sikkerhed. Denne Omdannelse

af Arrestinstitntet stemmer vistnok med

det praktiske Livs Fordringer og er der-

for lagt t i l Grund for Udkastets Be-

stemmelser om Adgangen t i l Anvendelse af

Arrest. Om end dette Retsmiddel efter sin

Natur nærmest er bestemt ti l at være et Nød-

middel i Kreditors Haand imod en Fordrin-

gen truende særlig Fare, vilde dets praktiske

Brugbarhed dog indskrænkes altfor meget, hvis

dcts Anvendelse gjørdes afhængig af hertil

svarende særlige Betingelser, som det vilde

være Kreditor vanskeligt at oplyse, selv om

de virkelig vare tilstede. Saavel hvad dette

Punkt angaar, som med Hensyn t i l Spørgs-

maalet om, hvilke Betingelser, der udkræves i

Henseende ti l Sagens Klarhed, har man saa-

meget mindre fnndet Betænkelighed ved at slutte

sig t i l Prazis, som den Opfattelse, at Arrest

kan benyttes som Tvangsmiddel med videre-

gaaende Virkninger, end Sikkerhedsøjemedet

kræver, i det Hele er opgivet i det foreliggende

Udkast.
§ 572 1ste Stykke indeholder den al-

mindelige Regel om, for hvilke Fordringer Ar-

rest paa Gods kan finde Sted. Arrest kan

herefter i Overensstemmelse med den gjældende

Ret gjøres ikke blot for forfaldne Gjældsfor-

dringer og andre Fordringer, som efter deres

oprindelige Indhold gaa ud paa Penge eller

Penges Værd, men overhovedet for ethvert

forfaldent Krav, hvis Tilsidesættelse kan med-

fore en Erstatning i Penge. Adgangen ti l

Arrest er fremdeles ikke udelukket derved, at

der allerede er anlagt Retssag i Anledning af

Fordringen, naar Kravet dog endnu ikke er

blevet erigibelt. Derimod har Udkastet for-

saavidt gjort en Indskrænkning i den be«

staaende Adgang ti l at anvende Arrest, som

denne Forfølgning efter Udkastet vil være ude-

lukket med Hensyn t i l Krav, der end ikke

eventuelt kunne medføre et Ansvar i Penge.

Efter de vide Udtryk i D. L, 1—21—8

,Gjeld eller andet skyldig, som ei t i l rette

Termin er betalt eller efterkommet", synes det

nemlig at maatte antages, at der efter Loven

kunde anvendes Arrest ogsaa for saadanne Krav,

skjøndt Arrestreglerne ikke i deres Helhed lade

sig overføre paa disse Tilfælde. Naar Arrest

! imidlertid ikke betragtes som et Middel, der

skal tjene t i l at fremtvinge Forpligtelsens Op-

fyldelse, men udelukkende som et Sikkerheds-

middel, maa det vistnok erkjendes, at en An-

vendelse af Arrest i de omspurgte Tilfælde lig-

ger udenfor dette Retsmiddels naturlige Dm-

raade. Den Fare, som i saadanne Forhold

kan true den Berettigedes Krav fra en anden

Persons Side, vil nemlig ikke ligge i, at

denne frit kan raade over sin Formue, men i
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Muligheden af ligefrem retskvænkende Hand-
linger, og t i l Beskyttelse herimod anviser Lov-
givningen andre Veje, ad hvilke der
uden foregaaende Lovmaal og Dom kan
opnaaes Sikring eller endogsaa Fyldest-
gørelse af Vedkommendes Ret. Jævn-
lig vi l der faalcdcs gjennem I n d - og Ud-
sættelsesforretninger kunne opnaaes en
tvungen Fuldbyrdelse af disse Krav, hvorved
nærmest tænkes paa Fordringer p.ia Udlevering
af Breve og andre Gjenstande uden Penge-
værdi; hvor Betingelserne for saadanne ereku«
tive Skridt ikke ere tilstede, vil den Berettigede
efter Omstændighederne gjennem et Forbud
kunne sikre sig imod, at der ved vaagjældende
Gjenstands Forflyttelse eller i andre Henseender
handl's imod hans Ret.

Endnu bemærkes, at § 572, ligesom i
det Hele Bestemmelserne i nærværende Afsnit,
ikke har Arrest for Dje som Sikkerhedsmiddel
med Hensyn t i l saadanne Pengeydelser, hvis
Idommelse maa ske under Straffeprocessens
Former. Om og hvorvidt der t i l Sikring af
saadanne ydelser kan lægges Beslag paa T i l -
taltes Formue, samt under hvilke Former dette
skal foregaa, maa finde sin Afgjerelfe i Loven
om Strasferetsvleien (jfr. herved Udkast t i l
Lov om Strafferetsplejen andet Afsnit Kapitel
VI). Derimod er der i og for sig ikke Noget
t i l Hinder for, at den ved Forbrydelsen For-
urettede for det heraf udspringende Erstatnings-
krav gjør Arrest i Henhold t i l Bestemmelserne
i dette Afsnit; men han vil da ogsaa vcere
pligtig t i l i Overensstemmelse med diese at
forfslge Sagen. V i l han derimod have sit
Erstatningskrav paakjendt fom Nccesforium t i l
Straffesagen, bliver hcin ude af Stand t i l at
fyldestgjøre den Arrestrekvirenten ved Bestem-
melserne i dette Afsnit paalagte Forfølgnings-
pligt og maa som Folge heraf ogsaa være
udelukket fra at foretage Arrest i Henhold t i l
de her givne Regler.

Bestemmelsen i § 572 2det Stykke giver
Adgang t i l en Anvendelse af Arrestinstitutet,
som kjendes i de fleste fremmede Lovgivninger,
men hidtil har savnet Hjemmel i vor Ret.
Efter Christian den Femtes Lov var det vist-
nok en ufravigelig Betingelse for at opnaa
Arrest, at Rekvirentens Fordring var forfalden.

Uagtet Bestemmelserne i Lovens I — 2 1 — 9
og 1 — 2 1 — 1 2 netop fremhæve saadanne
Omstændigheder, under hvilke der kunde være
rimelig Grund t i l at fravige den nævnte Be-
tingelse, hjemler dog ingen af disse Artikler
Arrest for ikke forfaldne Fordringer. Lovens
1 — 2 1 — 1 0 kan neppe betragtes fom en Und-
tagelse fra den almindelige Regel; thi den
nævnte Artikel gaar vistnok ud fra den For°
udsætning, at Tiden t i l Regnskabsaflæggelse
er indtraadt som Folge af, at Regnskabsbe-
tjenten er ophørt at varetage sin Bestilling.
Ikke heller kan der siges at have udviklet sig
en Retspraxis, som i denne Henseende gaar
ud over Lovens Regel. Det maa imidlertid
erkjendes for hojst unaturligt, at en Kreditor,
saalænge Forfaldstid ikke er kommen, ubetinget
skal være afskaaret fra at faae Sikkerhedsfor-
anstaltninger anvendte imod Skyldneren, om
end Forfaldsdagen er nok saa nær og Skyld-
neren ojensynligt foretager Skridt for at lægge
Hindringer i Vejen for, at Kreditor i sin
Tid kan komme t i l sin Ret, f. Ex. naar en
Lejer Dagen for Flyttedagen drager bort,
medtagende sine Mobler og øvrige Ejendele.
Vel kan en Afvigelse fra den Hovedgrund-
sætning, at Kreditor ikke for Forfaldstid kan
iværksætte Retsforfølgning, ikke ansees for ret-
færdiggjort blot derved, at der efter Skyld-
nerens okonomifke Forfatning maa siges at
foreligge en Fare for, at han ikke t i l For-
faldstid vi l kunne rette for sig. Men naar
Kreditor kan oplyse bestemte Handlinger fra
Skyldnerens Side, som netop gaa ud paa at
afskjære eller dog væsentlig vanskeliggøre For-
dringshaverens Adgang t i l eventuel Retsnydelse,
bor denne ikke staa uden Retsbeskyttelse, fordi
han ikke i Djeblikket kan fordre Betaling.
At det under saadanne Omstændigheder t i l -
stedes Kreditor at iværksætte Retsforfølgning
for et endnu ikke forfaldent Krav, stemmer
ogsaa ganske med det Hensyn, der ved Be-
stemmelserne i Konkurslovens §§ 4 1 , 43 og
46 er taget t i l saadanne Kreditorer.

§ 573 opretholder den Adgang t i l und-
tagelsesvis at gjøre Arrest paa Person, som
er hjemlet i Konkurslovens § 164. Dog
bemæikes, at Paragrafens Regel faktisk v i l
faae et storre Raaderum end den tilsvarende

30
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Bestemmelse i Konkursloven som Følge af, at!

de nye Værnethingsdestemmelser i Kapitel I I . !

navnlig, hvad Udlændinge angaar, have aabnet

en langt videre Adgang end efter den be-

staaende Lovgivning t i l at sagfsge de Paa-

gjældende ved danske Retter. At Bestem-

melsen i Konkurslovens § 163 om Arrest paa

Person for Forpligtelser t i l at foretage en

Handling ikke er optaget i Udkastet, er en

ligefrem Følge af den ved Bestemmelserne i

7de Afsnit Kapitel 2 foretagne Forandring

med Hensyn t i l Fuldbyrdelsesmaaden af Domme

for saadanne Forpligtelser. Endnu bemærkes,

at man ikke har fundet tilstrækkelig Grund

ti l i Udkastet at optage de i den ældre Ret

hjemlede særegne Fritagelser for Arrest paa

Person, idet disse efter den crceptionelle Ka-

rakter, hvormed Arrest paa Person efter Ud-

kastet fremtræder, neppe vilde have nogen

praktisk Betydning, Hvad angaar Airestabi-

litet af Gods. fastsætter 5 574, at

Arrest ikke kan foretages i Ting, hvori der

ikke vilde kunne gjøres Ezekution for

den paagjældende Fordring, en Regel, der

maa ansees for en ligefrem Kowekvents af

Arrestinstitutets Karakter som Sikkerhedsmiddel.

Derimod er det ikke med Nødvendighed givet,

at Ting, hvori der kan gjøres Erekution, ogsaa

kunne belægges med Arrest, idet der kan fore-

ligge en Fiitagelscsgrund, som alene udelukker

den foreløbige Retsforfølgning. Det er nem-

lig en Selvfølge, at ligesom Formuerettig-

heder, der efter deres Beskaffenhed i og for

sig egne sig t i l at være Gjenstand for Rets-

forfølgning, fuldstændig kunne udelukkes herfra

ved Retshandler med Trediemand eller dennes

Bestemmelser (jfr. § 476), saaledes kan det

ogsaa gyldig bestemmes, at de alene skulle

vane undtagne fra Arrest. Forsaavidt deri-

mod en saaledes begrænset Undtagelse i Med-

før af den gjældende Ret i visse Tilfælde

kunde tilstaaes som et særligt Privilegium

(f. Ex. med Hensyn t i l Indskud i Spare-

kasser), vil dette for Fremtiden bortfalde.

I § 575 er den gjældende Rets almin-

delige Regel, at Arrest kan afværges ved Sik-

kerhedsstillelse, optaget saaledes, at den nu

bliver undtagelsesfri. Der er ikke fundet t i l -

strækkelig Grund ti l at bibeholde den med!

Hensyn ti l V?xler og Vezelobligationer be-

staaende Undtagelse, som hviler paa den Op-

fattelse, at Skyldneren gjennem Arresten skal

tvinges t i l uopholdelig at rette for sig.

I nærværende Forslag er man nemlig i

Overensstemmelse med de t 7de Afsnit nedlagte

Grundsætninger om, hvilke Grænser der tør

opstilles for den civile Exckutions Omraade,

gaaet ud fra, at det Indgreb i Skyldnerens

Rettigheder, der sker igjennem Arresten, ikke

bsr udstrækkes videre end nødvendigt for at

skaffe Fordringshaveren Sikkerhed. Ligesom

Arrest derfor ifølge § 579 aldrig kan gjøres

paa Person, naar Sikkerhed kan faaes ved

Arrest paa Gods, og fremdeles i Henhold t i l

§ 591 kun kan udstrækkes t i l saameget af

Skyldnerens Gods, som behøves t i l at sikre

Fordringen, saaledcs maa den ubetinget kunne

afværges ved Sikkerhedsstillelse. Nf denne

Grundsætning følger fremdeles, at der ikke

lovlig kan joges Arrest for saadanne For-

dringer, som allerede ere tilstrækkelig betryggede

ved anden Sikkerhed. Hvad angaar Sikker-

hedens Beskaffenhed, er det utvivlsomt, at

Sikkerhedsstillelsen ifølge Christian den Femtes

Lov efter Omstændighederne maatte kunne

gives ved personlig Kaution; men i Praris

har det allerede længe været den almin-

deligst antagne Mening, at Rekvirenten

ifølge den nyere Lovgivnings Grundsætning

ikke er pligtig at lade sig nøje med Mindre

end reel Sikkerhed, jfr. Bangs og Larsens

Procesmaade z 226. Denne Regel er vistnok

for streng og vil jævnlig kunne føre ti l ,

at Arrest maa iværksættes, uagtet det er mu-

ligt paa anden Maade at skaffe Kreditor en

virkelig betryggende Sikkerhed. Det er der-

for fundet rettest at overlade Afgjørelsen af

det Spørgsmaal, om en tilbuden Sikkerhed

er af fyldestgørende Beskaffenhed, t i l føgedrettens

Skjøn. Hvad angaar Sikkerhedens Størrelse,

vil denne vel jævnlig ligefrem være given ved

Arrestrekvirentens Opgivelse af, hvad hans For-

dring gaar ud paa; er dette imidlertid Andet

end Penge, vi l der dog ogsaa i denne Hen-

seende blive Plads for Fogdens Skjøn. Gaar

Fogdens Bestemmelse af Sikkerhedsspørgs-

maalet Arrestrekvirenten imod, vil denne gjennem

Besværing kunne indbringe Fogdens Afgjørelse
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t i l bojere Rets Prouelfe, jfr. § 598. Ad

hvilken Vcj Rekvisitus maa angribe den føged-

kjendelse, ved hvilken den af ham tilbudne

Sikkerhedsstillelse forkastes, vil nærrnere blive

paavist i det Folgende.

§ 576 første Slykkc fastsætter Retsvirk-

ningen af Al rest paa Gods i Overensstemmelse

med den gjcrldende Ret, naar bortsecs fra den

Lempelse, at der efter Udkastet ikke bliver

Spørgsmaal om Totalarrest, men alene om

Arrest i særligt opgivne og registrerede Gjen-

standc. Det Samme gjælder i alt Væsentligt

om de i Paragrafens sidste Stykke givne Be-

stemmelser om hvad dcr udkræves, for at

Arrestens Retsvirkning skal kunne gjøres gæl-

dende overfor en godtroende Tredjemand.

Særligt fremhæves, at der ikke er fundet t i l -

strækkelig Grund ti l at opgive Thinglæsning

af Arrest i Losore ved Skyldnerens personlige

Værnething, Den Forskjel, dcr paa dette Punkt

bibeholdes mellem Arrest og Udlæg i Lssore,

finder sin Forklaring i , at der saavel paa

Gmnd af den almindeligvis længere Varighed

af den ved Arrest begrundede Sikkerhed som

med Hensyn t i l de for Udlæg og Arrest for-

skjellige Regler om Rekvirentens Adgang ti l

at udsætte Rekvisitus af Godsets Besiddelse

og Betydningen af denne Foranstaltning (jfr.

§ 577 sammenholdt med §§ 488 og 491

sidste Stykke), er storre Trang ved Arrest end

ved Udlæg til at paabyde Iagttagelsen af en Form

hvorved det i al Fald bliver muligt for Tredie-

mand at komme t i l Kundskab om Forfølg-

ningen, Hvad angacr Arrest i Gjældsbreve,

udkræves efter § 576 endvidere, at der er

givet Gjældsbrevet en Paategning angaaende

Arrestens Foretagelse. Om dette er nødvendigt

efter den gjældendeRet, som ikke indeholder nogen

udtrykkelig Bestemmelse angaaende dette Punkt,

har vel været Gjenstand for Tvivl (jfr. Scheel

Privatrettens almindelige Del 2det Bind S .

2 1 5 — 1 8 ) ; men den foreslaaede Bestemmelse

maa i al Fald ansees for en ligefrem Over-

forclse paa Arrest af vor Lovgivnings almin-

delige Grundsætninger for Erhvervelse af

Rettigheder i Gjældsbreve. Medens Betyd-

ningen af den Gjældsbrcvet givne Paategning

om Arresten vil træde frem saavel overfor

Borttransportering og Pantsætning af For-

! dringen som deri, at Debitor efter Gjælds-

brevet i modsat Fald vil kunne frigjsres fra

sin Forpligtelse ved en i god Tro t i l Arrest-

rekvisitus erlagt Betaling, vil det derimod

felvfslgelig kun af sidstnævnte Hensyn være

nsdvendigt at iagttage den i Paragrafens

Slutning optagne Bestemmelse om, at der,

naar Arrest er gjort i Fordringer, som ikke

grundes paa Gjældsbrev, maa gives Debitor

efter Fordringen Underretning om Arresten.

Endnu bemærkes, at der ikke er fundet Grund

til at opstille nogen Tidsgrænse for Arrest-

baandets Varighed. I Overensstemmelse med

Forholdets Natur maa Rekvirentens Sikker-

heds«: derfor, forsaavidt den ikke under Rets-

forfslgningens Gang forsvinder i et Udlæg,

vedvare, indtil Skyldneren retter for sig cllcr

Arresten bortfalder ved Fogdens Ophævelses-

dekret (§ 601) eller ved Udlsbet af Ezcku-

tionsfristen for den Dom, hvorved Arresten

kjendes ugyldig ( § 603).

Ved den i § 577 indeholdte Regel

er Spørgsmaalet om Besiddclsesretten over

arresteret Gods afgjort i Overensstemmelse

med hvad der maa ansees for gjceldende

Ret. Det stemmer vistnok und Forholdets

Natur, at Rekvisitus ikke skal være pligtig at

finde sig i, at de arresterede Ting betrocs

Rekvirenten; thi da Rigtigheden af dennes

Fordring endnu ikke er afgjort, kan hans I n -

teresse i Tingen ikke ansees for den overvejende.

Derimod kan der, hvor Fogden efter de arre-

sterede Gjenstandes Beskaffenhed eller Skyld-

nerens Person og Forhold sinder Grund dertil,

træffes den Sikkerhedsforanstaltning i Rekvi-

rentens Interesse, at de arresterede Ting tages

under Bevogtning enten af Fogden selv eller

en af denne dertil beskikket Person,

I §§ 578—584 gives der væsentlig i

Overensstemmelse med den gjældende Ret nær-

mere Regler om Iværksættelsen af Arrest paa

Person. ifølge § 578 fuldbyrdes saadan

Arrest ved Hensættelse i Gjældsfængsel efter

Fogdens Foranstaltning, hvilket ganske stemmer

med den nu brugelige Fremgangsmaade. Om

det end maa antages, at Arrest paa Person

f^r Dom efter Christian den Femtes Lov i

Almindelighed kun bestod i et verbalt Forbud

imod at forlade Stedet, er dog denne Iværk-
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fcrttelsesmaade forlængst bortfaldet i Praxis.!

§ 579 udtaler, at Gjældsfængsel ikke kan ^

anvendes, naar en t i l Fordringens Storrelse

svarende Sikkerhed kan faaes ved Arrest paa

Gods. Dette er ogsaa efter den gjældende

Ret Hovedreglen. § 579 indeholder kun for-

saavidt noget Nyt, som Arrest for Gjæld efter

Vexler og Vexelobligationer gaar ind under

den almindelige Regel. Bestemmelserne i

§§ 5 8 0 — 5 8 1 slutte sig i Hovedsagen ti l

Konkurslovens § 165. Bortset fra den

mindre væsentlige Forandring, som følger af

Bestemmelsen om Fængslingens Ophør under

de i § 581 Litr. c angivne Omstændigheder, ind-

skrænker Forskjellen sig t i l den i Z 580 fast-

satte Afkortning af Fristerne for Fængslingens

Varighed, en Lempelse, der vistnok vi! findes

stemmende med Systemets Aand og ikke kan

antages at ville være t i l Hinder for Opnaael-

fen af Arrestens Djemed.

Om Afholdelsen af de med Gjældsfængsels

Anvendelse forbundne Omkostninger gives der

i §§ 5 8 2 — 8 4 nogle Bestemmelser, som i

det Væsentlige kun gaa ud paa næimere at

præcisere den gjældende Rets Regler. Dog

bemærkes, at Underholdningspengene ere ansatte

noget rundeligere, end det efter de nugæl-

dende Bestemmelser er Tilfældet. Da Fæng-

slingen efter Forstagets Bestemmelser maa

antages i Reglen at ville blive af kortere

Varighed, vil en saadan Forhsjelse neppe

kunne blive uforholdsmæssig trykkende for

Rekvirenten, hvorimod den for Rekvisitus, der!

ved Frihedsberøvelsen ordentligvis sætles ud ^

af sit Erhverv, vi l kunne være af væsentlig

Betydning. Fremdeles bemærkes, at der ved

§ 584 er gjort den lille Lempelse i den gæl-

dende Ret, at medens det efter denne er t i l -

strækkeligt, at Underholdnings- og Varetægts-

penge første Gang erlægges, inden den Dag

er tilende, paa hvilken Skyldneren indsættes ^

jfr. P l . 22de Decbr. 1820 § 1, kræves det

efter Udkastet, at de erlægges inden eller

ved Skyldnerens Indsættelse i Gjælds-

fængslet. Der er nemlig ikke Grund ti l at

lade det staa i Rekvirentens Magt at holde

Skyldneren fængslet en Dag uden Subsistents-

midler.

s§ 5 8 5 — 5 8 6 ere en ligefrem Over-

forelse af de om EiekutionZforrettn'nger i

§s 4 3 7 — 4 3 9 givne Bestemmelser, og man

kan derfor ganske henvise t i l de i Motiverne

t i l 7de Afsnit om disse Paragrafer gjortc

Bemærkninger.

I s§ 587—593 gives Bestemmelserne

om Fremgangsmaaden ved Arrestsv'rretningers

Foretagelse samt om Proceduren under samme.

Som ovenfor bemærket slutte disse Regler sig

paa enkelte Afvigelser nær i det Hele t i l oen

gjældende Ret; selv, hvad Proceduren an-

gaar, er Forskjellen ikke meget frem-

trædende. § 587 bestemmer først, at den

Rekvisition, hvormed Nrrestforretningm ind-

ledes, skal fremsættes skriftlig, og giver

derefter nærmere Regler om, hvilke Oplys-

ninger om Fordringens Rigtighed der maa

tilvejebringes, og hvorvidt Sikkerhedsstillelse er

fornøden, for at Rekvisitionen kan tages ti l

Folge. Medens man i Retsanvendelsen for-

længst er ophørt at iagttage de strenge Betin-

gelser i Henseende ti l Eagens Klarhed, hvortil

Anvendelsen af Arrest efter Christian den

Femtes Lov var knyttet, har det derimod været

Gjenstand for delte Meninger, om Arrestens

Iværksættelse efter den nugiældende Ret maa

betinges af, at der tilvejebringes Formodning

for Rigtigheden af Rekvirentens Fordring, cllcr

om det er berettiget at gaa saa langt bm't

fra Lovbogens Forskrifter, at Arrestforretniu-

gen, selv om Fordringens Rigtighed ikke cr

bragt t i l Sandsynlighed, kan forlanges fremmet

imod Sikkerhedsstillelse, naar blot Fordringen

ikke skjønnes at være ugrundet. I det fore-

liggende Udkast er man gaaet ud fra, at den

siostnævnte Opfattelse i al Fald er den, dcr

stemmer bedst med Arrestinstitutcts Djemed.

At den modstaaende Opfattelse, hvis den fast-

holdes saa skarpt, at saakaldet vis Formod-

ning skal være tilvejebragt, jfr. Schwcigaards

norske Proces § 229, viloe mcdfore en væ-

sentlig Indskrænkning i Arrestinftitutets An-

rendelighed, lader sig vistnok ikke bestride.

Stottes Fordringen ikke paa Haandskrift, vil

det i de færreste Tilfælde være muligt for

Rekvirenten at tilvejebringe en virkelig bê

grundet Formodning om Fordringens Rig-

tighed, naar Rekvisitus benytter sin Ret t i l

at holde sig borte fra Forretningen eller for-
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holder sig tavs under denne og Rekvirenten

saaledcs ikke kan hente noget Bidrag ti l Sagens

Oplysning fra Skyldnerens egen Forklaring

om dennes Sammenhæng. End ikke den

Omstændighed, at Rekvirenten kan fremlægge

Haandskrift for Gjælden, vilde strengt taget

være tilstrækkelig ti l at begrunde Arrestens

Iværksættelse; thi saalænge Dokumentets HlZgt-

hed ikke er godtgjort, giver det i og for sig

ingen Formodning for Rigtigheden af den

derpaa stottede Fordring, At lette Rekvirenten

Adgangen t i l Sagens Oplysning ved i Lighed

med Bestemmelsen i Konkurslovens § 48 at

gjøre det ti l Pligt for Rekvisitus efter forud-

gaaende Indkaldelse at mode ved Forretningen

og erklære sig over Fordringshaverens Op-

givelser vilde neppe være en fyldestgørende

Udvej; thi om der end herigjennem kunde

tilvejebringes den fornødne Klarhed i Sagen,

vilde paa den anden Side en saaledes ind-

ledet Arrestforretning let forfejle Hensigten,

som ikke sjælden krærer, at Forretningen kommer

uventet. Selv om Fordringen i Henseende

ti l Sagens Oplysning ikke strækkcs saa vidt,

at der skal foreligge vis Formodning, men

indskrænkes dertil, at dog nogen Sandsyn-

lighed for Fordringens Rigtighed maa være

tilvejebragt, jfr. Vangs og Larsens Proces-

maade § 219, bliver i al Fald den Ulempe

tilbage, at Rekvirentens Adgang t i l at faae

Arrest anvendt gjeres afhængig af et meget

usikkert Tkjon, medens samtidig den tilsigtede

Garanti for Rekvisitus i det Væsentlige gaar

tabt. Overhovedet lader det sig ikke nægte,

5i, naar man ikke vil gaa saa vidt at betinge

Arresten af fuldt Bevis for Fordringens Rig-

tighed, hvilket i Virkeligheden vilde tilintetgjøre

Retsmidlets praktiske Betydning, kan Mulig-

heden af Arrestinstitutcts Misbrug ikke ude-

lukkes. Den Garanti, hvorpaa Rekvisitus har

Krav, synes derfor ikke at burde sættes deri,

om der er tilvejebragt en storre eller mindre

Grad af sandsynlighed for Fordringens Rig-

tighed, men i en passende Sikkerhedsstillelse,

Denne vil paa een Gang danne en Modvægt

imod temereere Arrestrekvifitioner og tjene til

i fornødent Fald at skaffe Rekvisitus Skades-

løsholdelse. I s 587 kræves det derfor ikke

som Betingelse for Arrestens Foretagelse, at

' Rekvirentens Fordring er bragt t i l Sandsyn-

lighed, men kun, at Fogden, hvem Rekvirenten

selvfølgelig maa opgive Skyldgnmden og fore-

lægge de forhaandenværende Dokumenter samt

svrige mulige Oplysninger, hverken efter dct

saaledes Fremkomne eller det, som under For-

retningen maatte blive oplyst fra Skyldnerens

Eide, kan skjønne, at Fordringen er ugrundet.

I denne Retning gaar uden Tvivl ogsaa den

herskende Praxis, og det synes saameget min-

dre betænkeligt at blive staaende herved, som

personlig Arrest nu hovedsagelig er bort-

falden. Thi det skulde dog nærmest være

ved Arrest af denne Art, at der knnde

næres Betænkelighed ved at slaa sig t i l No

ved en Sikkerhedsstillelse; Arrest paa Gods

navnlig i den Skikkelse, hvori den uden Und-

tagelse fremtræder efter Udkastet, er der-

imod ikke faa indgribende et Retsmiddel, at

Faren for dets Misbrug kan komme i væsent-

lig Betragtning, naar Sikkerhed stilles for

Skadesløsholdelse.

Hvad angaar.Rekvirentens Forpligtelse t i l

at stille Sikkerhed for Forretningens Folgcr,

har det, som bekjendt, været et omtvistet

Spørgsmaal, om Fogden er pligtig t i l i

Rekvisiti Interesse at afkræve Rekvirenten en

passende Sikkerhed, eller om det staar Fogden

frit uden Sikkerhedsstillelse at iværksætte For-

retningen De Lcvkyndige, der tiltræde den

sidstnævnte Opfattelse, gaa herved ud fra, at

Garantien for Rekvisitus maa sættes deri, at

Fogden solidarisk med Rekvirenten bliver per-

sonlig ansvarlig for Arrestens Ulovlighed, selv

om denne ikke kan tilregnes Fogden, men at

det t i l Gjengjæld er denne tilladt at sikre sig

imod Folgerne af dette sit Ansvar ved at af-

fordre Rekvirenten tilstrækkelig Sikkerhed.

! Efterat denne Opfattelse var blevet hævdet af

Drsted, om end ikke i alle dens Konsckvmtser,

jfr. Arkiv for Retsvidenskab V S . 4 9 1 —

95, har der vistnok været nogen Tilbøjelighed

hos Domstolene ti l at slutte sig t i l den,

skjsnt der ikke kan siges at have dannet sig

en Prazis i saa Henseende. I det foreliggende

Forstag er man derimod gaaet ud fra, at

^ Fogdens Ansvar med Hensyn ti l Arrest maa

^ blive at bedomme efter de almindelige Grund-

^ sætninger om Dommeres Gmbedsansvar, og at
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ban altsaa kun bliver erstatningspligtig paa saltning, der i langt hojere Grad end Arrest

Grund af Svig eller Uagtsomhed, men ikke kan gribe ind i Skyldnerens Ve og Vel. I

af den Grund alene, at en af ham foretagen! Overensstemmelse med det saaledes An^rte

Arrest maatte blive ophævet som ulovlig gjort. ^ fastsættes det i § 58? 2det Etykke, at Fogden,

At denne Grundsætning maa anvendes ved ! forsaavidt der ikke foreligger fuldstændigt Be-

Vedomme'.sen af Fogdens Ansvar for Udsæt- ^ vis for paagjældende Fordrings Rigtighed, har

telses« og Indsættelsesforretninger, Udpant-^ som Betingelse for Forretningens Foretagelse

ninger samt egentlige Gzekutionsforretninger, at afkræve Rekvirenten en Sikkerhedsstillelse,

erkjendes af Alle. Men i Virkeligheden er Er Fordringens Rigtighed derimod giren,

Fogdens Still ing ved disse Forretninger ikke! kan Sikkerheds Afkrævelse undlades. Da fuld-

foiskjellig fra den, han indtager under Arrest-! stændigt Bevis for Fordringens Rigtighed

forretningen; ogsaa ved denne er han ude- imidlertid vanskelig vil kunne foreligge, iaa-

lukkct fra det frie Valg mellem at handle eller ^ længe Rekvisitus endnu ikke har erklæret sig,

at skyde S a / M fra sig og maa, hvor tvivl- ! og allerede den Omstændighed, at Fogden

somt end Spørgsmaalet er, være pligtig at ^ begiver sig hen t i l Nogen for at iværksætte Arrest,

domme Parterne imellem. Det er saameget ^ kan medføre Tort og Kreditspilde, vi l det dog

mere ubilligt at paalægge Fogden ubetinget ^ i Almindelighed være nødvendigt, at der i al

Ansvar for Arrestens Lovlighed, som det iwlge! Fald paa dette Trin af Sagen stilles Sik-

^eskaffenheden af de Betingelser, hvorunder kelbed I Lighed med hvad der er foreskrevet

der er Adgang til at anvende Arrest, jævnlig ' i K 575 om den Sikkerhedsstillelse, hvorved

kan stille sig saalcdes, at det, uagtet Arresten ^ Arrest ssges afværgct, henviser ogsaa § 587

senere findes ulovlig, maa erkjendes at have! alle Spørgsmaal om Sikkerhedsstillelsens Art

været Fogdens Pligt efter de ham forelagte ^ og Siorrelse t i l Afgjerelse af Fogden efter

Oplysninger at iværksætte Forretningen. En ! frit Skjon; personlig Kaution er ikke udelukket.

Ordning, som ubetinget gjør Fogden med-! Hvis Fogden iværksætter Arrest uden tilstræk-

ansvarlig for Nrrestforretningens Folger, vilde kelig Sikkerhedsstillelse, vil Nevisitus ikke blot

derfor ikke kunne forsvares, selvom den kunne sege Arresten ophævet fom ulovlig gjort,

Mening var rigtig, at det ikke er muligt at! men efter Omstændighederne ogsaa kunne drage

forskaffe Rekvisitus en virkelig Betryggelse ad ^ Fogden t i l personligt Ansvar. Ad hvilke Veje

anden Vej. Denne Mening maa imidlertid ^ disse Paastande maa gjøres gjældende, vil

ansees for ugrundet. Det kan maaske om- ^ nedenfor nærmere blive paavist. Hvad an-

tvistes, hvilken af de tvende heromhandlece' gaar Sikkerhedsstillelsens Losgivelse, er det en

Veje der yder Rekvisitus den bedste Garanti,! Selvwlge, at den maa finde Sted, naai det

men naar hensees t i l , at den Ordning,! ved endelig Dom er afgjort, at Arresten er

der gjsr det t i l Pligt for Fogden at afkræve ^ lovlig iværksat, eller at der i al Fald ikke

Rekvirenten Sikkerhed, selvfølgelig maa sup-! tilkommer Rekvisitus Erstatning. Udenfor disse

pleres med den Regel, at Fogden for sin ! Tilfælde vil Sikkerhedsstillelsen i Almindelighed

Bedommelse af Sikkerhedens Tilstrækkelig hed ! ikke kunne WZgives for Udlobet af de i § 603

staar ti l Ansvar paa samme Maade som for ! 2det Stykke og § 604 ommeldte Frister, om

enhver anden Embedshandling, lader det sig hvilke Bestemmelser iøvrigt henvises t i l det

i al Fald ikke bestride, at der herigjennem er ' Folgende. Dog erindres, at naar det, efterat

givet Rekvirenten en virkelig Betryggelse og ^ Skyldnerens Erklæring er indhentet, viser sig

overhovedet en saa virksom Beskyttelse, som ! klart, at Arresten er lovlig, vil Fogden selv-

han efter Forholdets Beskaffenhed med Rime-! følgelig kunne losgive den Sikkerhed, han paa

lighed kan gjsre Krav paa. Ved en faadan et tidligere Trin har anset det fornødent at

Betryggelse lader Lovgivningen det ogsaa for- afkræve Rekvirenten.

blive i andre beslægtede Forhold f Ex, med § 587 sidste Stykke opretholder den gjæl-

Hensyn t i l Beslutninger omKonkursbehandling,' dende Rets Regel om, hvorvidt der kan af-

skjont der her er Spørgsmaal om en Foran« kræves Rekvirenten Sikkerhedsstillelse, naar
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Arrest søges for Vexclgjæld. Da denne Be-

stemmelse maa ansecs for en naturlig Følge

af den Begrænsning, Skyldnerens Forsvar i

Verelsagen er undergivet, er der derhos fundet

Grund ti l at udvide Reglen t i l de andre For-

dringer, der forfølges i Erekutivprocessens

Former, jfr, 6te Afsnit, Kap. I I .

Medens det neppe efter den gjældende

Ret kan anfees for den almindelige Regel, at

Nrreftforretningen skal begynde Paa Skyld-

nerens Bopæl, jfr. D, L. 1—21—8, er det

derimod i Udkastets z 588, i Lighed med

hvad der gjælder om Exekutionsforretninger,

bestemt, at Arrestforretningen i Reglen skal

begynde paa Skyldnerens Bopæl eller i Mangel

af en saadan paa hans sædvanlige Opholds-

sted, Denne Regel, som gaar ud paa at

henlægge Forretningens Begyndelse t i l det

Sted, hvor Skyldneren snarest maa formodes

at ville forefindes og at være i Besiddelse af

de fornødne Midler t i l at afværge Arresten,

maa imidlertid taale omfattende Undtagelser.

Arrestforretningen kan nemlig begynde paa det

Sted, hvor Personen eller den Ting, der er

Genstand for Forretningen, forefindes, ikke

blot, naar Skyldneren ikke har Bopæl i Riget

eller staar i Begreb med at forlade dette,

men overhovedet, naar der er Fare ved Op-

sættelse, hvilket ved Arrestforretninger særdeles

hyppigt vil være Tilfældet. Ved Siden af

disse Bestemmelser om, hvor Arrestforretningen

skal paabegyndes, maa der iøvrigt med Hensyn

ti l Spørgsmaalet om, hvor føgedretten skal

sættes under Forretningens videre Fremme,

i Overensstemmelse med de almindelige

Grundsætninger for føgedforretningers Ud-

forelse tages Hensyn t i l Forretningens

Gjenstand. Bestaar denne i legemlige

Ting, bliver Forretningen i Almindelighed

at holde paa det Sted, hvor Tingen befinder

sig, jfr. § 593 ; søges der Arrest i Skyld-

neren tilhørende Ting, som ere i Trediemands

Besiddelse, maa Forretningen altsaa i Reglen

afholdes hos denne. Skal der derimod gjøres

Arrest i Fordringer, maa Forretningen holdes

paa Kreditors Bopæl eller i Mangel af en

saadan paa hans sædvanlige Opholdssted eller

hvor han antræffe«, medens der overfor Debitor!

efter den arresterede Fordring kun er at iagt-!

l tagc den efter § 576 t i l Sikring af Rekvi-

^ rentens Ret fornødne Meddelelse om Arresten.

! Skal der endelig gjøres Arrest paa Person,

! maa Forretningen holdes, hvor Perfonen fore-

^ findes; kan Skyldneren imidlertid ikke an-

^ træffes, maa den Forretning, hvorunder eventuelt

! Arrestdekret afsiges, jfr. § 593 sidste Stykke,

! kunne holdes paa hans Bopæl eller i Mangel

deraf hans sædvanlige Opholdssted.

§§ 5 8 9 — 5 9 3 overføre i alt Væsentligt

paa Arrest de om Eiekutionsforretninger givne

Bestemmelser i Henseende ti l Parternes Møde

under Forretningen, Godsets Gjennemgaaelse

og Vurdering, Fogdens Tvangsmyndighed,

Skyldnerens Forpligtelse t i l at give Oplys-

ning om sit Gods og hans Ansvar forat unddrage

sit Gods fra Kreditors Forfølgning samt endelig

Proceduren. I sidstnævnte Henseende bemær-

kes, at Tvistigheder under Forretningen kunne

! opstaa paa Grund af Indfigelfer saavel af

! Rekvisitus som fra Trediemands Side. I n d -

sigelser kunne støttes ikke blot paa faadanne

! Omstændigheder, so.m selv under Forudsætning

af Fordringens Rigtighed vilde være t i l Hinder

for Forretningens Fremme, men ogsaa paa

Mangler i Henseende ti l Fordringen. Ingen

Indsigelse, der vedkommer Spørgsmaalet om

Arrestens Lovlighed, kan i og for sig være

udelukket fra Fogdens Paakjendelse. En anden

Sag er, at det som Felge af, at en egentlig

Bevisførelse ved Vidner, Syn og Skjsn samt

Parternes personlige Afhøring er udelukket,

og at Udsættelse i Reglen ikke kan erholdes,

jævnlig ikke vi l være Rekvisitus muligt for

Fogden at godtgjøre de faktiske Omstændig-

heder, hvorpaa Indsigelsen er bygget. Mod-

fordringer vil Rekvisitus efter Omstændig-

hederne paa en dobbelt Maade kunne benytte

ti l at forhindre Arresten. Gjør han Mod-

kravet gjældende t i l Kompensation, maa Ar-

resten nægtes fremmet, hvis Fogden skjsnner,

at Rekvirenten af denne Grund ikke vil kunne

opnaa Namsdom. Er dette ikke Tilfældet

men Fordringens Rigtighed desuagtet given,

vil den kunne benyttes t i l som Sikkerheds-

stillelse at afværge Arresten.

Medens Arrest efter Christian den Femtes

Lov i Almindelighed ikke fremtraadte som

en Sikkerhedsret i enkelte bestemt opgivne
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Ting, mm som et almindeligt Vaand, der

uden Hensyn t i l Fordringens Størrelse lagdes

paa hele Skyldnerens Formue, jfr. D. L.

5 — 3 — 1 8 , hvor Arrest i saa Henseende

sammenstilles med en Namsdom, blev derimod!

senere ved Prazis, t i l hvilken den nyere

Lovgivning sluttede sig. Reglerne om Re-

gistrering og Vurdering fra Udlæg overforte

paa Arrest. I Overensstemmelse med hvad

der saaledes er blevet gjældende Ret fastsættes

det i § 591 , jfr. § 593, at Arresten kun

kan udstrækkes t i l saameget af Skyldnerens

Gods, som i Henhold t i l den under For-

retningen stedfundne Vurdering behøves t i l at

sikre Rekvirentens Fordring i Forbindelse med

de sandsynlige Udgifter ved Arresten og dens

Forfølgning. Som tidligere berørt udslettes

herved den nu med Hensyn ti l Verelgjæld

bestaaende Undtagelse fra Hovedreglen. Da

Arrest ikke er t i l Hinder for, at det derunder

indbefattcde Gods ved en af andre Kreditorer

iværksat Retsforfølgning unddrages fra at

tjene t i l Arrestrekvirentens Fyldestgørelse, kan

iøvrigt det Spørgsmaal rejses, om Rekvirenten

ikke maatte kunne fordre Arrest iværksat i mere

Gods, end der i Djeblikket vilde være nød-

vendigt t i l at dække hans Krav, naar han

oplyser Omstændigheder, der gjøre det rimeligt,

at en Anden tidligere end han vil kunne op-

naa Gzekution i det arresterede Gods. Paa

Grund af det Mislige i at henvise Fogden

ti l et faa usikkert Skjøn, som Anvendelsen af

den omhandlede Regel vilde kræve, er det

imidlertid anset for rettest ikke at aabne Re-

kvirenten Adgang t i l en saadan Udvidelse af

Arresten. Herved maa ozsaa erindres, at

Arrestrekvirenten, saasnart der gives en Anden

Udlæg i det arresterede Gods, maa vcere be-

rettiget t i l at begjære Arrestforretningen gjen-

optaget og faae Kontinuationsarrest iværksat.

Det er nemlig — som ogsaa i Paragrafen

udtalt — en Selvfølge, at der i Vurderings-

beløbet maa fradrages de paa Godset

hvilende Behæftelser.

I § 593 sidste Stykke er det i Modsæt-

ning t i l , hvad der ansees for gjældende Ret,

fastsat, at Rekvirenten ti l Udførelsen af et

eventuelt Arrestdekret kan kræve det exekutive

Politis Bistand, hvad vistnok vil findes na-

turligt. Med Hensyn t i l den retlige Betyd-

ning, det har nøjagtig at kunne oplyse Tids-

punktet for den Arresteredes Indsættelse i

Gjældsfængslet, er der derhos i Paragrafens

sidste Punktum paabudt Iagttagelse af nogle

simple hertil sigtende Former.

I §§ 594—605 gives Bestemmelserne

om de Retsmidler, som staa Parterne aabne

med Hensyn t i ! de af føgedretten afsagte

Kjendelser, samt om Rekvirentens Erstatnings-

ansvar overfor Rekvisitus, naar Arresten be-

findes ulovlig. Som tidligere bemærket

indeholder Udkastet navnlig i Henseende t i l

Spørgsmaalet om Rekvisiti Adgang ti l at

angribe Arrestens Lovlighed flere ikke uvæsent-

lige Afvigelser fra den bestaaende Ret, hvis

Ordning af dette noget forviklede Forhold

hverken er ganske udtømmende eller egnet t i l

at holde Tvivl og Uklarhed borte, fra Proces-

sens Gang.

Efter den gjældende Ret staar det vel

fast, at Rekvisitus kan søge Arresten ophævet

dels gjennem Indsigelser som Sagsøgt under

den Tag i første Instauts, som Arrestrekviren-

ten ifølge D. L. I — 2 1 — 2 0 er pligtig at

anlægge ti l Stadfæstelse af Arresten og Erhver-

velse af Dom for Fordringen (Iustifikaiions-

sagen), dels ved Paaanke t i l den Fogden over-

ordnede Ret dels endelig ved Kjendelsc af den

føgedret, som har besluttet Arresten. Men

ligesom det er Gjenstand for megen Tvivl, i

hvilken Udstrækning hver af disse Veje kan

benyttes, saaledes vil der, hvilken Fortolkning

der end i saa Henseende følges, let kunne ind-

træde Forvirring og Kollisioner, naar flere af

de nævnte Retsmidler benyttes ved Siden af

hinanden. Hvad angaar IustifikationZsagen,

ere Alle enige om, at Bestemmelsen om Re-

kvirentens Forfølgningspligt hviler paa den Be-

tragtning, at Rekvisitus som den, imod hvem

en anticiperet Retstvang er bragt ti l Anven-

delse, skal have Lejlighed t i l rent forsvarsvis

gjennem Indsigelser som Sagsøgt at fremkomme

med sine Besværinger over Ariestens Loulighed.

Skal denne Tanke imidlertid gjennemføres i

sin fulde Udstrækning, maa enhver Indsigelse

imod Arrestens Lovlighed kunne gjøres gjældende

under Iustifikationssagen, hvilket ogsaa i den

ældre tyske Proces, hvorfra Bestemmelsen om
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Arrestens Iuftifikation antages at være over-

fort i vor Ret, var den almindelige Regel.

Ved at give Iustifikationssagen en saadan Ud-

strækning vilde man imidlertid som Folge af

den i vor Ret bestaaende Ordning, hvorefter

Arresten foretages af en selvstændig Rettens

Betjent, der paakjender de under Forretningen

fremsatte Indsigelser imod Arrestens Lovlighed,

ikke kunne undgaa Brud paa den Grundsætning

i vor Proces, at en Ret ikke kan forandre

eller omstøde en anden fideordnct Rets Be-

slutning. Vel er der gjort et Forsøg paa at

forene disse modstridende Hensyn ved en Lære,

jfr. Bangs og Larsens Procesmaade § 232,

der skjelner mellem de Fordringen vedkommende

Indsigelser imod Arresten, som kun skulde kunne

undergives en aldeles forelobig Paakjendelse af

føgedretten og derfor ubetinget maatte kunne

inddrages under Iustifikationssagen, og paa

den anden Side de øvrige Arrestens Lovlighed

betingende Momenter, der i Reglen skulde

være undergivne en virkelig Paakjendclse ved

føgedretten og som Følge heraf kun undtagelses-

vis, hvor Fogden paa Grund af manglende Op-

lysninger om det faktiske Grundlag har skudt

nndcr Paakjendelse i Iustifikationssagen. Som

det i det Følgende nærmere vil blive paavist,

er denne Adskillelse imidlertid uskikket t i l at

fyldestgjsre det tilsigtede Djemed, og ligesom

den derved opnaaede Begrænsning af Iustifika-

tionssagen nesipe er stemmende med Lovbogens

Tanke, jfr. 1 — 2 1 — 2 1 , saaledes er Praxis

vistnok hidtil nærmest gaaet i den Retning, at

alle Indsigelser imod Arrestens Lovlighed kunne

paakjendes under Iustifikationssagen. Men

hvilken Udstrækning der end herefter gives

Iustisikationssagen, bliver det uundgaaeligt, at

den Adgang, Rekvisitus har t i l samtidig ved

Paaanke at angribe Arrestens Lovlighed, kan

føre t i l Forvirring og uopløselige Kollisioner.

Vel er det Gjenstand for Tvivl, hvilke Op-

hævelsesgrunde der kan gjøres gjæloende under

Appellen; men da det i al Fald staar fast,

at Overretten kan ophæve Arresten som ulovlig

gjort, naar Fordringen allerede efter hvad der

har foreligget Fogden kan skjønnes at være

ugrundet, vil det samme Spørgsmaal

paa samme Tid kunne blive forelagt Over-

retten og den Underret, ved hvilken Iustifika-

tionssagen er anlagt, t i l Paakjendelse. Rekvi-

renten vil nemlig ikke ved den af Re-

kvisitus iværksatte Appel befries fra sin

Forpligtelse t i l at forfølge Arresten i

fyrste Instants, og da denne Sag tillige

gaar ud paa at forskaffe Rekvirenten

Dom for hans Fordring, vil endnu mindre

Rekvisitus paa Grund af Arrestforretningens

Appel kunne begjære Iustifikationsfagen udsat.

Begge Sager maa altsaa gaa frem ved Siden

af hinanden, og den Mulighed er saaledes for-

haanden, at samme Sag mellem de samme

Parter afgjøres forskjelligt af de tvende Retter

at den ene ophæver Arresten paa den samme

Ankegrund, huis Forkastelse ved den anden

Ret har ført t i l Arrestens Stadfæstelse, uden

at det er muligt gjennem almindelige proces-

suelle Grundsætninger at hæve denne Kollision.

Hvad angaar den tredie Vej, ad hvilken Re-

kvisitus efter den gjældende Ret kan opnaa

Arrestens Ophævelse, er det vistnok den al-

mindeligst antagne Mening, at han ikke blot

kan henvende sig t i l Fogden, naar han skotter

sin Paastand paa en efter Arrestens Iværk-

sættelse indtruffen Omstændighed, men at Fog-

den ogsaa kan ophæve Arresten, hvor han af

senere forelagte Oplysninger kan skjønne, at

Forretningen er ulovlig gjort, en Regel, hvorved

Muligheden for hinanden modsigende judicielle

Afgjørelser yderligere udvides.

Den Ordning, hvorigjennem man i Ud-

kastet har søgt at fjerne de fremhævede Ulem-

per, hviler paa den Betragtning, at naar der

gives Rekvisitus behørig Adgang ti l som Sag-

sogt under Rekvirentens Iustifikationssøgsmaal

at fremsætte sine Indsigelser imod Arrestens

Lovlighed, kan man uden Ubillighed fratage

ham de øvrige Retsmidler, ved hvilke han

efter den gjældende Ret kan erholde Arresten

ophævet som ulovlig gjort, og herved lukke

Kilden t i l den nuværende Forvirring. Udkastet

skjelner med Hensyn t i l Rekvirentens Iustifika-

tion af Arresten i Principet mellem Hoved-

sagen eller den i Anledning af Fordringen

anlagte Retssag, hvorunder Fordringen indtales

og derigjennem tillige Arrestens Lovlighed, for-

forsaavidt den beror paa Fordringen, afgjøres,

og Arrestsagen, under hvilken alle andre Ind-

31
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sigelser vedkommende Arrestens Lovlighed kunne

fremsættes og paakjendes uden Hensyn til, om

de tidligere have været undergivne Fogdens Af-

gjsrclse (§§ 594 og 596); under hver af disse

Sager kan Arresten erholdes ophævet (§ 603),

thi Fordringens Urigtighed eller en Mangel

ved Airestforretningen i og for sig betragtet er

hver for sig en tilstrækkelig Ophævelsesgrund.

I det sædvanlige Tilfælde, hvor der ved

Arrestens Iværksættelse endnu ikke er anlagt

Retssag i Anledning af Fordring?!!, vil den

ovennævnte Adskillelse vel ikke formelt træde

frem, idet Rekvirenten ifølge Bestemmelsen

i § 594 Iste Stykke skal inddrage

Arrestsagen under den Sag, han er

pligtig at anlægge i Anledning af For-

dringen. Men ligesom der dog 'elv i dette

Tilfælde ifølge Rettens Bestemmelse kan finde

en særskilt Forhandling og Paakjendelse Sted

af Spørgsmaal vedrorende Arrestens Stad-

fæstelse, saaledes vil Adskillelsen mellem Hoved-

sag og Arrestsag i al Fald træde frem efter

de Bestemmelser, der i § 594 2det og 3die

Stykke ere givne for det i den bestaaende Lov-

givning uomhandlede Tilfælde, at der allerede,

forinden Arresten blev gjort, er anlagt Rets-

sag i Anledning af Fordringen. I faa Fald

bliver der nemlig at anlægge en særskilt

Arrestsag, der dog, hvis Hovedsagen endnu er

svævende, skal anlægges ved famme Ret, som

behandler Hovedsagen, og kan sættes i Forbindelse

med denne ifølge Rettens Vestemmelse. Den Ad-

gang, der ved de ovenanforteBestemmelser er aabnet

t i l Iustifikationssagens Oplosning i tvende Sager,

vil i flere Henseender være af Betydning for

Rekvisitus. Saaledes vil den Indsigelse imod

Arrestens Lovlighed, som hentes fra Utilstrække-

ligheden af den af Rekvirenten stillede Sikkerhed,

alene ved en saadan Udsondring fra Hovedsagen

kunne komme i Betragtning som Grnnd ti l

Arrestens Ophævelse, Udskydes derimod dens

Paakjendelse t i l Hovedsagens Afgjsrelfe, bliver

den uden særlig Betydning; thi det vil da enten

være givet, at Arresten er iværksat for en rigtig

og forfalden Fordring, hvorved den Fejl, Fogden

i sin Tid kan have begaaet ved ikke at kræve tilstræk-

kelig Sikkerhed, retter sig af sig selv og bliver uden

Indflydelse paa Spørgsmaalet om Arrestens

Stadfæstelse; eller ogsaa vil Bcdommelsen af

z Fordringen være faldet ud i modsat Retning,

! under hvilken Forudsætning Arresten allerede af

denne Grund maa ophæves. Det vil dernæst

jævnlig stille sig saaledes, at SpørgZmaal om

Fritagelse for Arrest eller angaaende den formelle

Side af Airestforretningen ville kunne forhandles

umiddelbart paa Grundlag af Sagsfremstillin-

gerne og andre skrevne Aktstykker, medens Hoved-

sagen kræver en scrrlig Bevisforelse. I saadanne

Tilfælde vil M a a Afgjørelsen af de t i l Arrest-

sagen hørende Indsigelser kunne fremmes ved

dennes Udskillelse fra Hovedsagen.

Naar hensees t i l den vide og hurtige Ad-

gang, der ved foranforte Bestemmelser er aab-

net Rekvisitus t i l som Sagsøgt gjennem Ind -

sigelser at angribe Arrestens Lovlighed, maa

der erkjendes ikke at være nogensomhelst Grund

ti l at forbeholde ham de øvrige Retsmidler,

som efter den gjældende Ret staa t i l hans Raa-

dighed imod en ulovlig iværksat Arrest. I K

599 bestemmes det derfor, at Klager fra den

Arresteredes Side, der sigte t i l at bevirke Op-

hævelsen af den foretagne Arrest som ulovlig

gjort, overfor Arrestrekvirenten alene kunne

fremsættes henholdsvis under Arrestsagen eller

den i Anledning af Fordringen anlagte Rets-

sag. Ligesaalidt som Rekvisitus kan opnaa

Arrestens Ophævelse ved at forelægge Fogden

nye Beviser, hvorefter den maa ansees for

ulovlig gjort, ligesaalidt kunne de heromhand-

lede Anker over Forretningen umiddelbart ind-

ankes t i l overordnet Ret. At holde Rekvi-

situs disse Veje aabne vilde ikke blot være en

ugrundet Ddsken med Retsmidler og Kilde til

uundgaaelig Forvirring, men endogsaa være i

Sir id med hvad billig Lighed i Parternes

Stil l ing kræver. Thi naar det gjøres Arrest-

rekvirenten t i l Pligt ved Anlæggelse af Hoved-

sag og Arrestsag at give Rekvisitus Lejlighed

t i l forsvarsvis at gjøre sine Indsigelser imod

Arrestens Lovlighed gjældende, er det billigt, at

Rekvnitus paa sin Side er henvist t i l at mode

sin Modpart paa denne Vej og ikke ved at

gaa angrebsvis frem kan node Rekvirenten t i l

paa samme Tid at tage t i l Gjenmæle andet-

steds i den samme Sag. Paa den anden

Side følger det af Arrestforfølgningssagens

Begrænsning ti l det Spørgsmaal, om Arresten

er lovlig gjort, at der maa anvises Rekvisitus
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en anden Vej, ad hvilken Ophcevelsesgrunde,

som ere indtraadte efter Arrestens Foretagelse,

kunne erholdes paakjendte; i saa Henseende

indeholdes den fornødne Regel i H 601 ,

som i Overensstemmelse med den gjældende

Ret henviser Rekvisitus t i l Fogden, hvis Be-

slutning da igjen kan indbringes t i l overordnet

Rets Provelse, efter Omstændighederne ved

Paaanke eller Besværing.

In'.od den Ordning, hvis Hovedtræk ovenfor

ere angivne, frembydcr sig den nærliggende Ind-

vanding, at den bryder med den hidtil herskende

Opfattelse af Forholdet mellem føgedretten og

de almindelige Underretter, Det stemmer ikke

med denne Opfattelse, at Indsigelser imod Ar-

restens Lovlighed, der ere blcvne paakjendte af Fog-

den, paany kunne paakjendes af en Ret i førstc

Instants, Fremdeles synes det anomalt, at

Fogdens Paakjendclse af en Indsigelse imod

Arresten kan tilsidesættes af en sideordnet Ret,

naar Fogden forkaster Indsigelsen og i Over-1

ensstemmelse hermed foretager Arrest, uien kun

af overordnet Ret, naar han paa Vrund af

Indsigelsen nægter Arresten fremmet, jfr. §

598. Hertil maa imidlertid bemærkes, at den

Grundsætning, at en Retsafgørelse kun kan

forandres af højere Ret, ikke, naar Fogdens

Sli l l ing som en Rettens Betjent skal oprethol-

des, lader sig forene med en Ordnina, hvorefter

Arrestens Forfølgning kan foregaa for Under-

retten. Den tidligere omtalte Theori, der

føger at hæve Striden ved en Begrænsning af

Arrestforfølgningssagens Indhold, hviler i Vir-

keligheden paa en Fiktion, idet den gaar ud

fra, at de Fordringen vedrorende Indsigelser

imod Arresten ikke kunne have foreligget Fog-

den t i l virkelig Paakjendelse, Om end dette

oftest v i l være Tilfældet, fordi Fogden paa

Grund af ufuldstændig Oplysning om det Fak-

tiske i Sagen alene afgjør, at Fordringen ikke

eftcr det Foreliggende kan skjønnes at være

ugrundet, er Forholdet et andet, naar Tvivlen

tun drejer sig om, hvad der ifølge et givet

faktisk Grundlag er Ret mellem Parterne.!

Staar Spørgsmaalet om Fordringens Rig-!

lighed paa Fortolkningen af en skriftlig Kon-

trakt, eller sletter Rekvisitus sin Indsigelse

imod Fordringen paa en ren Retssætning, er

Fogdens Paakjendelse af disfe Spørgsmaal

ligesaa endelig, som naar han afgjsr, om en

Ting ifølge Indholdet as den Disposition,

hvorved den er erhvervet af Rekvisitus, er

undtagen fra Arrest, eller fortolker et Arrest-

forretningens Form vedkommende Lovbud.

Skulde Arrcstforfølgningssagens Indhold be-

stemmes efter den omhandlede Grundsætning,

kunde Grænsen derfor ikke drages efter Ind -

sigelsens Art, men alene efter det Hensyn, om

tilstrækkelig Oplysning angaaende det faktiske

Fo'hold, hvorpaa den er ststtet, har foreliggct

Fogden, Umuligheden af en saadan Ordning

er imidlertid given ved den Konsekvents, at

selv Spørgsmaal om Fordringens Rigtighed

herved kunde unddrages Forfølgningssagen.

Den eneste Vej, ad hvilken den omhandlede

Kollision kunde undgaaes, vilde være den helt

eller delvis at henlægge Arrestens Forfølgning

t i l den Fogden overordnede*) Landsret. At

gaa saa vidt ogsaa ar henlægge Hovedsagen

t i l denne Ret vilde imidlertid medføre den

Ulempe, at Kreditor, blot fordi der var gjort

Arrest for Fordringen, maatte underkaste sig

den betydelig forsgede Bekostning og Besvær,

der er forbundet med en Realitetsprocedure

ved Landsretten, ligesom det paa den anden

Side vilde staa i enhver Kreditors Magt ved

at indlede sin Forfølgning med en Arrestfor-

retning at drage sin Skyldner fra Underretten

t i l Landsretten i en Sag, hvori det netop

paa Grund af Arresten vilde have særlig Be-

tydning for denne saa hurtig som muligt at

opnaa en Afgjørelse, Mere konsekvent vilde

det maaske være at henlægge Hovedsagen

ti l den almindelige Ret i første Instants

og Arrestsagen t i l den Fogden overordnede

Ret; men Uhensigtsmæssigheden af en faadan

Deling er indlysende.**) Det maa herefter

' ) Ad en lignende Vej »il ifalge det bestaaende Un°
derordnelfesforhold mellem Kongens føged og Hof-
og Stadsretten Vanskeligheden nu i Reglen bort-
falde for de i Kjobenhavn foretagne Airefi f l l r iet-

.ningeis Vedkommende.
*) Efter Livilprocesloven for det tyste Rige er For-

holdet ordnet saaledes, at der kun paahmler Arreft-
rekoirenten en Forpligtelse t i l inden en vis Frist
at anl«gge Sag i Anledning af den Fordring,
for hvilten Arresten er gjort, meden« det isvrigt
er overladt Rekvisitus selv for den Ret, som har
besluttet Arresten, at fremkalde en kontradiktorisk
Forhandling om Forretningens Lovlighed, saavidt
denne kan bedsmmes uden atforegribe Hovedsagen«
Afgjsrelse.
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vistnok erkjendcs, at afgjørendc Grunde tale

fol at gaa den i Udkastet anviste Vej,

Vel fyldestgjør denne ikke den almindelige

Theori om det formelle Hensyn, som

følger af sidecrdnede Retters Ligeberetti-

gelse, men den stemmer med Parternes Tarv,

idet den, uden at gjøre Rekvirentens Forfølg-

ningspligt for byrdefuld, giver Rekvisitus

en let og hurtig Adgang ti l at angribe Ar-

resten, og samtidig lukker den Doren for Sam-

menstod og Forvirring i Processen. Ligeover-

for disse Fortrin fortjener det oftnævnte for-

melle Hensyn neppe at komme i Betragtning;

thi de Ulemper, dets Tilsidesættelse medfører,

ere i Virkeligheden meget smaa, navnlig

efter det nye Processystem. Hvor den For-

dring, for hvilken der er gjort Arrest, over-

stiger 400 Kr,, bortfalder den formelle Ure-

gelmæssighed faa at sige ganske efter det nye

System; thi under denne Forudsætning gaar

Iustifikationssagen ifølge den almindelige Regel

for Retternes Kompetence t i l Landsretten, og

der ligger da liden Vægt paa, at det muligvis

ikke bliver den Landsiet, som er vedkommende

føged overordnet. Hvad dernæst angaar de

Tilfælde, hvor Arresten er gjort for mindre

Fordringer og som Folge heraf bliver at for-

følge ved Underretten, vil det ganske vist hyp-

pig stille sig saaledes, at Underdommeren er

den samme Mand, der som føged har foretaget

Nrrestforretniiigen; men efter den Opfattelse

af Fogdens Ansvar for Arresten, der er gjort

gjældende i Udkastet, vil der i Almindelighed

ikke vcere Noget Hinder for, at den Dommer,

der som føged har foretaget Arresten, selv paa-

kjender Forfslgningssagen. Ordentligvis vil

det kun i saadanne Tilfælde, hvor han som

føged har udtalt en aldeles bestemt og endelig

Mening om Spørgsmaal, der paany komme

frem under Forfølgningssagen, blive nodven-

digt for ham at vige sit Sæde, c>g da Tvisten

i Reglen drejer sig om det Faktiske, vil'den

ncrvnte Forudsætning jjældeu være tilstede.

Efter disse almindelige Bemærkninger skal

endnu red de enkelte Paragrafer fremhæves

Folgende:

Hovedreglen om Arrestrekvin'ntens For-

pligtelse t i l at forfølge Arresten gives i §

594. Herefter skal Rekvirenten, hvis der ikke

forud var anlagt Retssag i Anledning af den

Fordring, for hvilken Arrest er gjort, inden en

Uge efter Arresten anlægge faadan Sag, un-

der hvilken han tillige skal nedlægge særskilt

Paastand paa, at Arresten maa blive stadfæstet

ved Dom, Paastanden i selve Hovedsagen vil

selvfølgelig i Reglen gaa ud paa at faae exi-

gibel Dom for Rekvirentens Krav. Herfra

maa der dog indtræde en Undtagelse i det i

§ ' 5 ? 7 2det Stykke ommeldte Tilfælde, at

Arrest er gjort for en endnu ikke forfalden

Fordring. Er Forfaldstiden her ikke indtraadt

i den mellem Arrestens Foretagelse og Sagens

Anlæg forlobne Tid, vil Fordringshaveren være

henvist t i l i Stedet for Namsdom at sogc

Dom til Anerkendelse af sin Fordring. Men

ogsaa ellers sees der ikke nogen Grund ti l ,

at Rekvirenten ikke skulde kunne indskrænke fin

Paastand t i l Anerkjendclse af Fordringens

Rigtighed; mere behøves jo ikke for at ret-

færdiggjere Arresten fra Fordringens Side.

I Paragrafens to sidste Stykker gives der

Regler for det hidtil ulovbestemte Tilfælde, at

der allerede forinden Arrestens Foretagelse er

anlagt Retssag i Anledning af Fordringen.

I faa Fald bliver der naturligvis kun Spørgs-

maal om en Forpligtelse for Rekvirenten t i l

at anlægge Arrestsag. Hvis Hovedsagen endnu

ikke er paakjendt, skal Arrestsagen anlægges

ved den samme Ret, som behandler hin Sag ;

det tilkommer da Retten at bestemme, at Ar-

restsagen skal sættes i Forbindelse med Hoved-

! sagen, saavelsom at den ene af disse Sager

l skal udsættes, indtil den anden er paakjendt.

! Er Hovedsagen afgjort ved endelig Dom i

første Inftants, anlægges Arrestsagen ved den

Ret, af hvilken Hovedsagen har været paakjendt,

og dct er da forbeholdt denne Ret i Tilfælde af

Hovedsagens Paaanke at udsætte Arrestsagens

Forhandling i det Hele eller for en Del.

Hvilke Hensyn der vil vcere at tage ved

! Udovelsen af den Retten tillagte Myndighed

ti l at samle eller skille Hovedsag og Arrestsag

^ samt t i l at udsætte den ene Sag, indtil den

anden er paakjendt, fremgaar tildels af det

tidligere Anforte, men kan iøvrigt ikke afgjøres

ved en almindelig Regel. Retop af denne

Grund er der ved § 594 givet Retten fuld

Frihed t i l at ordne Forholdet paa den efter
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det enkelte Tilfældes Beskaffenhed hensigts-

mcessigste Mande. Endnu bemærkes, at den

i § 594 ommeldte Forfølgningspligt. ikke blot

indtræder i Tilfælde af Arrestens virkelige

Fuldbyrdelse, menogsaa maapaahvile Arrestrekvi-

renten, naar Rekvisitus uden at anerkjende Ar-

restforretningens Lovlighed afværger Ariesten

ved at stille Sikkerhed. Forholdet er her i

Virkeligheden det, at Rekvirenten gjennem Tru-

sel med Arrest har opnaaet en kun i Formen

frivillig Sikkerhedsstillelse i Stedet for den

lovbestemte Sikkerhed, han ellers vilde have er-

holdt gjennem Arrestens Fuldbyrdelse. Rekvi-

situs har derfor her ligesaa fuldt, som hvor

Forretningen sluttes med et egentligt Arrest-

dekret, Krav paa Adgang t i l som Sagsøgt at

gjere sine Indsigelser imod Arrestr'orretningens

Lovlighed gjældende, og den stillede Sikkerhed

maa losgives under de samme Betingelser,

som bevirke Arrestbaandets Bortfalden. Naar

derimod en paabegyndt Arrestforrctning nægtes

fremmet som sogt uden lovlig Grund, maa!

Rekvisitus være henvist t i l som Sagsøger at

indtale det Ansvar, Nrrestrekvirenten allerede

ved Forretningens Paabegyndelse maatte have

paadraget sig.

I Praris er det vistnok almindeligt an-

taget, at 'Arrestrekvirenten fritages for sin For-

pligtelse t i l at forfølge Arresten, naar denne

bortfalder paa Grund af, at Nekrisiti Bo

være sig i hans levende Live eller efter hans

Dod kommer under egentlig Konkursbehandling

eller offentlig Skiftebehandling uden Arvs og

Giælds Vedgaaelse. Dette synes dog ikke be-

grundet efter en strengt konsekvent Opfattelse

af Forholdet. Vel er det klart, at Fordringen

under den nævnte Forudsætning maa gjøres

gjældende i Boet; men fra et principielt

Standpunkt er der neppe tilstrækkelig Grund

ti l at fritage Rekvirenten for at anlægge en

Arrestsag, hvorved Rekvisitus.eller den, der

træder i hans Sted, faar samme Adgang som

ellers t i l ad Erceptionsvejen at gjøre Krav

paa Skadesløsholdelse gjældende. Ligesom Re-

kvirenten imidlertid i disse Tilfælde, hvor Ar-

restbaandet allerede er bortfaldet, gjennem en

særlig Tvang maatte° bringes t i l at opfylde

den nævnte Forpligtelse, saaledes vil dennes Op-

retholdelse under de angivne Omstændigheder

neppe være af væsentlig praktisk Betydning.

I Udkastets § 595 har man derfor sluttet

sig t i l den i Prazis anwgne Mening. Lige-

som herefter Arrestrekvirentens Forpligtelse t i l

at anlægge Sag t i l Arrestens Forfølgning

under de angivne Omstændigheder bortfalder,

saaledes kan Rekvirenten, forsaavidt han alle-

rede har anlagt Iustifikationssag, hæve denne,

medmindre der er nedlagt Grstatningspaastand

fra Skyldnerens Side og Boet vil fortsætte

Tagen, T i l denne Regel har § 595 frem-

deles knyttet nogle nye Bestemmelser, som gaa

ud paa at afskjære den Tvivl, der ellers kunde

rejses om, hvornaar den i Anledning af Ar-

resten stillede Sikkerhed i disse Tilfælde kan

løsgives. Forsaavidt det i Paragrafen forud-

sættes, at Arresten bortfalder, naar Skyldne-

rens Bo kommer under Konkursbehandling,

skal endnu bemærkes, at der ikke er fundet

Grand til i Forslaget at optage den særegne

Bestemmelse i Pl . 30te Novbr. 1821 om, at

Arreftimpetranten ikke ved Debitors Fallissc-

ment i Udlandet skal hindres i efter en her

erhvervet Dom at gjøre Erekution i det arre>

sterede Gods. At et Konkursbo bor behandles

der, hvor Fallenten har sit Hjem, og at al

hans Formue, ogsaa den, der findes i frem-

med Land, bør inddrages i Boet, er en

Grundsætning, der mere og mere gjør sig

gjældende i de nyere Love. Det er ogsaa

klart, at Konkursbehcmdlingens Djemed at t i l -

vejebringe saa ligelig og retfærdig en Fordeling

af Boets Midler som muligt bedst vil naaes

igjennem en faadan Ordning.

Om § 596 er det Fornødne bemærket

ovenfor.

I § 597 fastsæltes det i Lighed med

den gjældende Ret, at Arresten strax bortfalder,

nam Arrestrekvirenten forsommer den ham paa-

hvilende Forpligtelse ti l inden den i § 594

onimeldte Frist at anlægge Arrestsag eller Sag

i Anledning af Fordringen. Ere disse Sager

derimod anhængiggjcrte inden Fristens Udløb,

bliver Arresten, hvilke formelle Feil Forfølg-

ningen end iøvrigt maatte have, staaende, saa-

længe ikke nogen af de omhandlede Sager af-

vises eller ophæves. Efter den gjældende Ret

antages det vistnok, at Rekvirenten, selv om

Forfølgning betimelig er iværksat, ftraz kan
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begjære Arresten ophævet af Fogden, naar dens ^

Forfølgning i andre Henseender lider af for-!

melle Fejl. Det maa imidlertid ansees for

naturligste at Afgjørelsen af disse ofte

tvivlsomme Spørgsmaal udelukkende henlægges

ti l den Domstol, for hvilken Forfølgnings-

sagen er indbragt. Herved fjernes ogsaa den Tvivl,

dcr ellers muligvis kunde rejses, om Fogdens

eller den ham overordnede Rets Nfgjørelse af

et saadant Tporgsmaal kunde være bindende

for den Domstol, der paakjender Forfølgnings-

sagen, og den ubetydelige Forlængelse af Ar-

restens Varighed, Udkastets Regel kan medføre,

fo>tjener neppe at komme i Betragtning. For-

faavidt det i Slutningen af Paragrafens Iste

Stykke udtales, at Arrestrekvirenten ikke, fordi

Arresten er bortfalde« formedelst Mangel af

lovlig Forfølgning, er udelukket fra igjen at

gjsre Arrest for dm samme Fordring, maa

dette ansees for stemmende med den gjælcende ^

Ret, jfr, Iu r . Tidsskr. IV. a. S . 200 ff.

ifølge § 598 er Fogdens Nægtelse af

Arrest Gjenstand for Besværing t i l hojere Ret.

For her at tilstede Besværingsformens Anven-!

delse taler faavel Hensynet t i l , at det om- ^

handlede Spørgsmaal i Reglen vil kunne af-

gjøres uden nogen Bevisforelse, som den Be-

tragtning, at dct ofte vil være af stor Betyd-

ning for Arrestrckvirenten at faae sin Ret t i l

at lade foretage Arrest anerkjendt saa hurtigt

som muligt. Gaar Fogdens Beslutning ud!

paa, at Arrest skal iværksættes, kan derimod, ^

som tidligere omtalt, Klage herover i^

Forhold t i l Arrestrekvirenten alene frem-

fores henholdsvis under Arrestsagen eller

den i Anledning af Fordringen anlagte Sag

(§ 599). Hvad endelig angaar det Tilfælde,

at Nogen vil drage Fogden t i l personligt An-

svar for hans Gmbcdsforhold med Hensyn t i l

Arrestens Foretagelse eller Nægtelse, maa dette ^

ifo'lge § 600 ske ved Paaanke. Med Hensyn ^

t i l dette Punkt har man troet at burde fast- !

holde den almindelige Grundsætning om Ret-!

ternes indbyrdes Forhold. Paa den anden

Side følger det imidlertid af den tidligere

omtalte Bestemmelse i z 599, at Rekvisitus!

ved Paaanke af det af Fogden afsagte Arrest- ^

dekret kun kan opnaa en Afgjørelse af Fog- ^

dens herved paadragne Ansvar, ikke en Op- s

hævelse af Arresten. At Dommen i Appelin-

stanisen ved Afgjsrelsen af Fogdens Ansvar

gaar ud fra en Forudsætning om Arrestens

Lovlighed, der strider mod den Afgjørelse,

Spørgsmaalet om Arrestens Ophævelse faar i

Arrestforfølgningssagen, er herefter ganske vitt

en Mulighed. Men ligesom Forudsætningen

for, at en saadan Uoverensstemmelse kan komme

frem, efter Udkastets Opfattelse af Fogdens

Ansvar sjældnere vil indtræde, saaledcs vil der

i al Fald ikke ad den nævnte Vej kunne ind-

træde et egentligt Sammenstod,, idet de tvende

Domme i Virkeligheden afgjsre forskjellige

Spørgsmaal mellem forskjcllige Parter.

Selv om Arresten i Henhold t i l Bestem-

melserne i § 58? eller af anden efter dens

Foretagelse indtraadt Grund saasom Fordrin-

gens Betaling og desl. maa ansees for bort-

falden, vi! det jævnlig være af Betydning for

Rekvisitus at erholde et formeligt Ophævelses-

dekret af Fogden (K 601). Herved tænkes ikke

blot paa, at mulige Tvivl om Ophævelses-

grundens Tilstrækkclighed kunne fjernes ad

denne Ve j ; men undertiden vil Rekvisitus ikke

fuldstændig kunne komme t i l fin Ret, forinden

han opnaar Fogdens Anerkjendelse af, at Ar-

resten er bortfalden. Saaledes vil en Ovhæ-

velseskjendelse være nødvendig, for at Rekvisitus

kan faac den thinglæsle Arrestforretning ud-

flettet eller Ting, af hvis Besiddelse han ved

Arresten er udsat, tilbagegivne, ligesom end-

videre en formelig Ophævelse af Arresten ifølgc

S 604 er en nødvendig Betingelse for, at Re-

kvisitus kan skride t i l at indtale sit Erstat-

ningskrav som selvstændigt Ssgsmaal. For,

inden Rekuisiti Begjæring om Ophævelse ac

Arresten tages t i l Folge, skal Fogden ifølge §

601 give Arrestrekvirenten Lejlighed t i l at

ytre sig, medmindre Grunden t i l Ophævelsen

er Udeblivelse med be anordnede Underhold-

nings- og Varetægtspenge. Imod Fogdens

Kjendelse kan der, hvad enten den gaar ud

paa at ophæve Arresten eller nægte dens Op-

hævelse, iværksættes Paaanke eller Besværing

i Overensstemmelse med hvad der gjælder om

de til Dommes Fuldbyrdelse sigtende føgedforret-

ninger, Fogdens Ophævelseskj endelse kan imid-

lertid ikke ved Anvendelse af Retsmidler hindres

fra at træde i Virksomhed. Som det frem-
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gaar af Paragrafens Affattelse, er Rekvisiti

Adgang ti l at faae Arresten ophævet ved

Fogdens Kjendelse kun anvendelig, hvor Paa-

standen stottes paa Omstændigheder, der ere

indtrufne efter Arrestens Foretagelse; derimod

kunne nye Oplysninger med Hensyn t i l det

Spørgsmaal, om Arresten er lovlig gjort,

ikke gjøres gjældende ad denne Vej. Om

Grunden hertil henvises t i l de ovenfor frem-

satte almindelige Bemærkninger angaaende

Udkastets Ordning af Arrestens Forfølgning.

Endnu bemærkes, at Rekvisitus ogsaa,

naar han ssger Arresten ophævet imod Sikker-

hedsstillelse, jfr. § 575, maa henvende sig ti l

Fogden. Dette Tilfælde har imidlertid en

anden Karakter end de Ophcrvelsestilfælde,

§ 601 nærmest har for Dje, idet Tporgs-

maalet ikke dvejer sig om Arrestforretningens

Ophævelse i det Hele, men kun om den derved

opnaaede Sikkerheds Ombytning med en

anden. At Fogden imidlertid ogsaa i dette

Tilfælde maa give Rekvirenten Lejlighed t i l at

ytre sig, forinden Arrestbaandel hæves, er en

Selvfølge.

Tilbage staar endnu at gjsre nogle Be-

mærkninger om Arrcstrekvirentens Erstatnings-

pligt og« om de Veje, ad hvilke den kan

gjo.es gjældende:

I Praris forstaaes Lovens 1 — 2 1 — 2 1

vistnok i Almindelighed saa strengt, at Arre-

stens Ophævelse som ulovlig gjort ubetinget

medfører Erstatningsansvar for Rekvisitus.

Ansvaret antages at indtræde ikke blot, naar

Fordringen findes ugrundet, men i Almin-

delighed ogsaa, naar Arresten kjendcs ulovlig

paa Grund af Fejl ved den formelle Frem-

gangsmaade og desl., selv om Fejlen nærmest

maa tilregncs Fogden. Denne Regel er vistnok

for streng. Det er allerede haardt for Rekvi-

renten, at han ubetinget ifalder Ansvar, naar

han ikke faar Dom for sin Fordring; thi det

kan være ham utilregneligt, at han ikke har

været istand t i l at bevise sin Ret i Hoved-

sagen. I siostnævme Henseende er der nu

vel" under Hensyn t i l Arrestens særegne Ka-

rakter som en foregreben Anvendelse af Statens

Tvangsmyndighed, ikke fundet tilstrækkelig

Grund ti l at fravige den gjældende Ret.

Derimod har man troet at burde fritage

Rekvirenten for Ansvar, naar Arrestens Ulov-

lighed er begrundet i en Fordringen uved-

kommende Mangel ved Forretningen, som ikke

kunde vcere undgaaet af ham ved fornøden

Agtpaagivenheds Anvendelse. Hvad denne

Side af Forretningen angaar, er der neppe

Grund t i l at gjøre Forstjel paa Arrest og

Ezekution. Bortset fra den nævnte Lempelse maa

§ 602 iøvrigt ansees for stemmende med

den gjældende Ret; navnlig har det altid

været antaget, at det, naar Arresten bortfalder

Paa Grund af efterfølgende Omstændigheder,

maa afhænge af de oprindelige, ved Arrestens

Foretagelse foreliggende Forhold, om Ansvar

er paadraget.

ifølgc § 604 kan den Arresterede, lige-

som efter den gjældende Ret, gjøre sit Krav

paa Erstatning gjældendc som Modkrav under

Arrestforfølgningssagen. Denne Adgang, der

cfter det nye Tystem faar saameget storre Be-

tydning, som Modkrav kunne gjøres gjældende

ad Erceptionsvejen, maa staa Rekvisitus aaben,

uanset at ten Fmdring, for hvilken Arresten

er gjort, horer t i l dem, imod hvilke Modfor-

dringer iøvrigt ikke kunne fremsættes, jfr. §

384. I Overensstemmelse med Udkastets

Hovedgrundsætning fastholdes det paa den

anden Side i § 604, at saalænge Arresten opret-

holdes og Rekvirenten altsaa er under Forplig-

telse t i l at forfølge den, maa Rekvisitus udeluk-

kende være henvift t i l at søge sin Oprejsning i For-

fslgningssagen. Forsi naar Arresten enten

ved endelig Dont er kjendt ugyldig eller ved

Fogdens Kjendelse ophævet — ved hvilket

Udtryk der her selvfslgelig kun tænkes paa en

egentlig Bortfalden af Arresten, ikke paa Nrrest-

baandets Ombytning med en Sikkerhedsstil-

lelse — , kan Erstatningskravet gjøres gjæl«

dende ved selvstændigt Søgsmaal. Nægter

Fogden at ophæve Arresten, stjont Arrestfor-

felgningssag ikke er anlagt inden Udlobet af

den fastsatte Frist ellet senere er bortfalden,

uden at Arrestens Ulovlighed er blevet afgjort

ved Dom, kan Rekvirenten, der saaledes nod-

sages ti l at søge Arresten ophævet ved at

indbringe Fogdens Kjendelse t i l overordnet

Rets Provelse, ved samme Dom, der ophæver

Arresten, erholde Erstatning tilkjendt s§ 605),

en Bestemmelse, der vistnok vil findes naturlig.
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I dette Tilfcrlde vil han allsaa under Eet

kunne søge Rekvirenten og Fogden tilpligtede

at udrede Erstatning, men da Betingelserne

for disses Ansvar cre forskjellige, vil den Ene

kunne blive fnfunden, medens den Anden dom-

fældes. Endnu fremhæves, at § 604 af-

hjælper den Mangel ved den gjældende Ret,

at der ikke er nogen bestemt Frist, inden hvis

Udlob Erstatning skal søges, en Omstændighed,

der blandt Andet kan fremkalde Tvivl med

Hensyn til Spørgsmaalet om, :',aar Rekvi-

rentens Sikkerhedsstillelse kan lssgives.

Kapitel I I .

F o r b u d

Skjsnt Christian den Femtes Lov ikke blot

omhandler Arrest og Forbud i samme Kapitel,

men derhos i 1—21—22 giver den almin-

delige Regel, at der med Forbud skal forholdes

ligesom med Arrest i alle Maader, er det

utvivlsomt, at der i flere Henseender er en

væsentlig Forskjel mellem disse Retsmidler, og

at Lovbogens Udtalelse maa forstaacs med

den herved givne, nødvendige Begrænsning.

Forskjellen mellem de nævnte to Retsmidler

maa sættes deri, at Forbud i egentlig For-

stand tilsigter Afværgelse af Handlinger, der

— selv bortset fra Forbudet — stride imod

Rekvirentens Ret, jfr. § 606, medens Arrest

gaar ud paa at sikre en Fordringshaver imod

Dispositioner af Skyldneren, der i og for sig

ikke stride imod Kreditors Ret, men kunde

blive ham t i l Hinder i, naar han i sin Tid

skrider t i l Erekution, at finde Midler, der

kunne tjene ti l hans Fyldestgørelse. Har

Retsmidlet den sidstnævnte Karakter, maa det

komme ind under de særegne Regler for

Arrest, selv om det kun fremtræder som rettet

imod en enkelt bestemt Disposition over Tin-

gen, og uanset at Sprogbrugen, der paa dette

Omraade følger Retsmidlets ydre Frem-

trædelsesmaade, ikke betegner det som Arrest

men som Forbud. Et Forbud imod en

Fordrings Udbetaling vil saaledes efter Om-

stændighederne kunne fremtræde enten som

Arrest, jfr. § 615, naar det gaar ud paa at

sikre Rekvirenten Fyldcstgjsrelsc for hans Krav

! ved Rekvisiti Udelukkelse fra at disponere over

en denne tilkommende Fordring (jfr. Octroi

for Nationalbanken 4de Ju l i 1818 § 44,

hvis Bestemmelse kun medfører, at Arresten

maa iværksættes under Form af Forbud) eller

som et egentligt Forbud, naar det sigter t i !

at afværge reiskrcenkende Dispositioner over en

Obligation, der er kommen i urette Hænder

eller af anden Grund kan befrygte« at ville

blive misbrugt, jfr. Frd. 18de Ma j 1825

§ 65 cg Frd. 21de Juni 1844 § 3. Lige-

som noget Lignende gjælder om de surige i

§ 615 ommeldte Forbud, saaledes vil det

efter denne Afgrænsning af Arrest og Forbud

være klart, at det i Pl. 15de Ma j 1839

omhandlede Forbud imod Udstedelse af Rejse-

pas maatte betragtes som en Art personlig

Arrest, Denne Anvendelse af Arrestinstitutet,

som ifølge Forholdenes Udvikling har tabt

faagodtsom al praktisk Betydning, er der ikke

fundet Grund ti l at bibeholde i nærværende

Udkast,

Endnu bemærkes, at Bestemmelserne i

dette Kapitel alene angaa det red Fogden

nedlagte Forbud, men ikke have det Forbud

for Dje, der iværksættes ved Thinglæsning

af en Protest imod en vis Handlings Fore-

tagelse, jfr. D. L, 6 - 1 5 — 8 og 14. Lige-

som det vistnok maa betvivlcs, at D. L. I —

21—22 ved .Forbud, som gjsres t i l Tinge",

sigter t i l Forbud af denne Art, jfr. dog Bangs

og Larsens Proccsmaade § 246, saaledes er

det i al Fald af den Omstændighed, at dets

lovlige Foretagelse kræver forudgaaende Kald

og Varsel, klart, at det ikke kan henregnes t i l

de forelsbige Retsmidler.

I §z 606—608 omhandlcs Betingel-

serne for Anvendelsen af Forbud. I saa

Henseende kræves først og fremmest, at Rekvi-

renten har en Ret, i Kraft af hvilken han

kan modsætte sig den Handling eller det Fore-

tagende, hvorimod Forbudet rettes. Af de

samme Grunde, hvorvaa den tilsvarende Be-

stemmelse med Hensyn t i l Arrest er bygget,

er det imidlertid i § 607 fastsat, at Forbud

kan gjsres, uanset at Rekvirenten ikke kan

tilvejebringe Bevis eller endog blot Formod-

^ niiig for, at den Handling, imod hvilken For-
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bud begjæres nedlagt, strider imod hans Ret.

Kun hvor det efter de Fogden foreliggende

Oplysninger er klart, at Forbudet er ulovligt,

er dets Iværksættelse ubetinget udelukket; i

modsat Fald kan det tilstedes imod en Sikker«

hedsstillelse, hvis Art og Storrelse det ligesom

ved Arrest er overladt t i l Fogden at bestemme

ifølge frit Skjon, jfr. § 609.

Medens disse Regler i alt Væsentligt ere

stemmende med den gjældende Ret, kan det

maafke betvivles, om det efter den herskende

Praxis ansees for en nedvendig Betingelse for

Anvendelse af Forbud, at den, mod hvem

Forbudet rettes, ved sit Forhold har givet

Anledning t i l at antage, at han vil foretage

den Handling, som agtes forbudt, jfr. § 698.

En saadan Begrænsning af Adgangen t i l

Forbud maa dog vistnok betragtes som en

Konsekvents af den almindelige Grundsætning

om, t i l hvilke Forudsætninger Forpligtelsen

t i l at taale Søgsmaal til Anerkjeudelse af en

Andens Ret bor knyttes, jfr. Nellemann Ciuil-

processens almindelige Del § 39. Naar det

fastholdes, at det for at kunne fagsøge en

Person ikke er nok, at man har en Rettighed

i Forhold t i l ham, men at Adgangen ti l at

anlægge Sag først staar aaben, naar Sag-

søgeren har Noget at beklage sig over i Mod-

partens Forhold, fordi denne enten nægter

ham Noget, som han formener sig befojet t i l

at faae iværksat, eller foretager Noget, han

tror sig berettiget t i l at fordre undladt, kan

det ikke konfekuent tilstedes at anvende Forbud,

blot fordi man har en Ret i Forhold t i l den, !

imod hvem Forbudet rettes. Den almindelige!

Mulighed, at en Anden senere vil foretage

Noget, som er i Str id med Rekvirentens Ret,

lan ikke komme i Betragtning, mm Forbud

maa ligesaavel som Søgsmaal have en faktisk ^

Grund i Modpartens Adfærd. Vel kunne de!

Betingelser, der kræves for Sagsanlæg, ikke <

ligefrem overføres paa Forbud, Ifslge delte

Retsmiddels præventive Karakter maa Græn-

serne for dets Anvendelighed drages noget!

videre end for det almindelige Sagsanlæg,!

Forbudet er netop rettet imod en fremtidig

retskramkende Virksomhed, og hvor Modpartens

Forhold giver Grund ti l at befrygte en saadan,

maa det derfor kunne anvendes, hvad enten

Grunden ligger i en allerede udvist retftridig

Virksomhed eller i forberedende Skridt eller i

en Erklæring af Vedkommende. Men medens

dette er en naturlig Lempelse af den alminde-

lige Grundsætning i dens Anvendelse paa et

forebyggende Retsmiddel, vilde der i Virke-

ligheden foreligge en Opgivelse af Principet,

hvis den blotte Tilværelse af en Ret kunde

begrunde et Forbud imod eventuelle retskræn-

kende Handlinger fra Andres Side, og det

saalcdes stod i den Berettigedes Magt ved

at indlede Sagen med Forbud at tvinge

Modparten t i l at indlade sig paa et Sogs»

maal, hvortil dennes Forhold ikke har givet

nogensomhelst Anledning. I § 608 fastsættes

det derfor, at Forbudsrekvirenten i Reglen har

at oplyse, at den, imod hvem Forbudet rettes,

ved Gjerning eller Ord har givet Anledning

t i l at antage, at han vil foretage de Hand-

linger, fom skulle forbydes, og at Forbudets

Iværksættelse, hvis fornøden Oplysning i saa

Henseende ikke forelægges Fogden, kan betinges

af Sikkerhedsstillelse. Allerede af denne R^gel

følger med nødvendig Konsekvents, at Forbud

kun kan rettes mod bestemte Personer, jfr. § 606.

Medens der under de ovenfor angivne al-

mindelige Betingelser kan nedlægges Forbud

imod alle private Handlinger, staar endnu det

Spørgsmaal tilbage, om og hvorvidt der kan

tilstedes Adgang ti l ved Forbud at af-

værge Embedshandlinger. At Forbud er

udelukket, naar Paastanden om Embedshand-

lingens Retsstridighed er stottet paa en Grund,

der er unddragen Domstolenes Paafjendelse, er

en Selv^olge. Men selv om den Private

har Adgang t i l efter Embedshandlingen« Fore-

tagelse at søge Domstolenes Afgjørelse af,

om den har krænket hans Ret, synes det dog

at følge af Undcrsaatternes Forhold ti l den

offentlige Magt, at Forbud i Almindelighed

maa være udelukket overfor saadanne offentlige

Forretninger, hvis Iværksættelse, uden Hensyn

t i l derom fra Privates Side fremsat Begjæ-

ring, paabydes af en offentlig Interesse. Har

Embedshandlingen derimod helt sit Grundlag

i en privat Rekvisition, maa den Private ved

Forbud kunne hindres i at lade Len udføre,

jfr. § 606 sidste Ttykke. ifølge nogle

Lovkyndiges Mening, jfr. Schweigaards norske

32
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Proces § 230, fluide denne Regel dog taale

en Indskrænkning, naar den Handling, der ^

ssges afoærget, selv er af judiciel Beskaf-

fenhed. Da der nemlig ved Loven er anvist

den Part, som vil forhindre en saadau

Handlings Iværksættelse, den Vej at gjsre

sine Modgrunde gjældende som Indsigelser

mod Forretningens Foretagelse, skulde han

ikke istedetfor denne Frcmgangsmaade kunne

gribe t i l et Middel, der vilde unddrage den

Rettens Betjent, som udfører Forretningen,

Eporgsmaalets Paakjendelse. Fra dette

Synspunkt gjøres det gjældende, at Forbud

navnlig ikke kan anvendes imod en Ezeku-

tion eller Tvangsauktion. Forsaavidt herefter

ogsaa en udenfor Forretningen staaende Tre-

diemand henvises t i l overfor de l.ævnte For-

følgninger at gjøre sin Ret gjældende ved

Indsigelser for Fogden, maa imidlertid be-

mærkes, at det jævnlig vil være ham umuligi

at hævde sin Ret ad denne Vej. Eel? om

han fa ar Lejlighed t i l at fremsætte fine Ind -

sigelser under Forretningen, vil han staa mag-

teslss overfor Domhaveren, medmindre ban

kan fremskaffe Bevis for Indsigelsens Rigtig-

hed, en Forudsætning, der ifølge føgedrets-

procedurens summariske Karakter og Udeluk-

kelsen af egentlig Bevisforelse sjælden vil fo-

religge. Og faar Trediemand Fogdens Kjen-

delfe imod sig, kan dennes Fuldbyrdelse ikke

hindres ved Retsmidlers Anvendelse, jfr. §

485 sidste Stykke, ligesaalidt som han ved

Paaanke af den fuldbyrdede Erekution kan

bevirke en Udsættelse af Tvangsauktionen, jfr.

§ 500 2det Stykke, som kun tillægger Paa-

anke af en af de oprindelige Parter en faa-

dan Virkning. Der synes saaledes at være

Grund ti l at holde Trediemand Adgangen

aaben t i l efter Omstændighederne gjennem

Forbud at kunne standse saadanne For-

følgninger, og i Udkastet ere som Folge

heraf judicielle Forretninger inddragne under

samme Regel som andre Embedshand-

linger. At det herefter staar i Tre-

diemands Magt gjennem et Forbud, hvis Be-

tettigelfe endnu ikke er godtgjort, at standse

en Retsforfølgning, hvis Fremgang han ikke

vilde have kunnet hindre ved en ubevist I n d -

sigelse for Fogden, indeholder selvfølgelig ikke

nogen Modsigelse. Thi da Forbudets Iværk-

sættelse under den nævnte Forudsætning er

betinget af Sikkerhedsstillelse fra Forbuds-

rekvirentens Side, vil Forfølgningshaveren

dcrigjennem kunne finde sin Skadeslosholdelse

for det ham ved Forfølgningens Standsning

paaforte Tab, hvis Forbudet senere befindes

ulovligt.

I § 610 fastsættes i Overensstemmelse

med hvad der vistnok i Praris ansees for gjæl-

dende Ret, at den, imod hvem Forbudet rettes,

ikke kan afværge det eller faae det ophævet ved

Sikkerhedsstillelse. Det fees ogsaa let, at der

her ikke vilde kunne være Tale om en Sikker-

hedsstillelse fra Rekvifiti Eide i den Betyd'

ning, hvori den forekommer ved Arrest, m?n

at Rekvisit! Sikkerhedsstillelse her maatte have

det Djemed, at han derigjennem kunde opret-

holde sin Frihed ti l at foretage den om spurgte

Handling, som om der ikke var nedlagt Forbud.

Selv om den Handling, imod hvilken Forbudet

er rettet, ikke er af en faadan Karakter, at

dens Foretagelse vilde medføre uoprettelige

Folger for Rekvirenten, vilde imidlertid en Ad-

gang for Rekvisitus t i l at tilbyde Sikkerhed

med den nævnte Virkning neppe være stem-

mende med den for Forbudsinsiitutionen t i l

Grund liggende Tanke, fom vistnok er den,

at Rekvirenten, imod at stille fornøden S i l ^

kerhed for sit eventuelle Ansvar, skal kunne

forhindre selve del forbudne Foretagende og ikke

være pligtig at finde sig i , at den imod hans

Ret stridende Handling ustraffet foretages,

blot fordi der sikres ham Erstatning for Rets-

krænkelsen.

I §§ 611—612 fastsættes Retsvirk-

ningerne af Forbud i alt Væsentligt i Over-

ensstemmelse med den gjældende Ret. I

Lighed med Frd. 6te April 1842 § 9 be-

stemmes der saaledes det samme Ansvar for

Overtrædelse af Forbud som for Overtrædelse

af Domme, hvorved det er paalagt Dom-

fældte at undlade Noget, jfr. § 456. Frem-

deles stemmer det med den bestaaende Ret, at

offentlige Myndigheder, hvis Medvirkning

maatte udkræves t i l Foretagelsen af den for-

budne Handling, ere pligtige t i l ikke at laane

deres Bistand t i l saadant Foretagende, saa-

længe det ved Fogden nedlagte Forbud ikke
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paa lovlig Mande er ophævet. Endelig
hævder § 612 i Overensstemmelse med den
gjceldende Rets Grundsætninger, at den, der,
vidende om et Forbud, yder Bistand t i l de
forbudne Foretagenders Udforelse eller deltager
i Overtrædelse af Forbudet, bliver erstatnings-
pligtig overfor Forbudsrekvirenten.

Ved §§ 6 1 3 — 6 1 4 ere de i §§ 5 8 5 —
589 og § 593 om Arreftforretningers Fore-
tagelse samt de i §§ 5 9 4 — 6 0 4 om
Retsmidlerne imod Arrest m. v. givne
Regler overførte paa Forbud under For-
behold af de Lempelser, som følge af For-
holdets Beskaffenhed. Med Hensyn t i l Over-
førelsen af den i § 595 givne Bestemmelse
paa Forbud bemærkes særligt, at det vel
jævnlig vi l være Tilfældet, at den Ret, i Med-
før af hvilken Forbudet er nedlagt, staar ube-
rørt af, at Rekvisiti Bo overgaar t i l Konkurs-
behandling, og at som Folge heraf saavel
Forbudet som Rekvirentens Forpligtelse t i l at
forfølge samme maa opretholdes. Forbud kan
imidlertid ogsaa tænkes nedlagt i Henhold t i l
en Ret, der ifølge sin Beskaffenhed kan t i l -
sidesættes ved Konkursboets Dispositioner over
Rekvisiti Ejendele, og den Omstændighed, at
der er iværksat Forbud t i l Beskyttelse af en
saadan Ret, v i l da selvfølgelig ikke kunne for-
binde Boet. I saadanne Tilfælde indtræder
altsaa den samme Grund t i l at fritage For-
budsrekvirenten for at forfølge Forbudet,. som
med Hensyn t i l Arrest har fort t i l den ube-
tingede Fritagelse i § 595.

Hvad angaar § 615, henvises der t i l ,
hvad ovenfor er anført om denne Paragraf.

Niende Afsnit.

T k i f t e a f D v d s b o o g Faellesbo
n». v . samt o m K o n k n r s .

Hvad angaar nærværende Afsnits I nd -
hold, maa det erindres, at de Dele af det i
Kommissionen udarbejdede Forslag t i l den bor-
gerlige Retsplejes Omordning, som omfattede
Konkurs og Dødsboskifte m. v., i sin Tid
bleve udstilte fra det øvrige System t i l sær-
skilt legislativ Behandling og derefter i alt
Væsentligt optagne i Konkursloven af 25de

Marts 1872 og Lov om Skifte af Dødsbo
!og Fællesbo m. v. af 30te November 1874.
Af Hensyn t i l den saaledes foretagne Ud-
skillelse har Kommissionen troet ikke at burde
gjenoptage den Del af Retsplejen, som er Gjen-
stand for de nævnte Love, i sin Helhed t i l
fornyet Overvejelse og Behandling. Det er
umuligt ganske at forbigaa Konkurs og Skifte
i det foreliggende Udkast med Tavshed, idet
der, forsaavidt almindelige Retstrætter frem-
byde sig t i l Afgiorelse under disse Forretnin-
ger, nødvendigvis udkræves nogle nye Bestem«
melser for at Passe Konkurs- og Skiftelovens
Regler ind i det Rettergangssystem, som ved
Udkastet er bragt i Forslag. Selvfølgelig
kan den gamle Procesform ikke bevares ved
Behandlingen af saadanne Retstrætter, men de
maa bringes ind under den nye Rettergangs«
maade. Men medens der for fan vidt fra

> Kommissionens Side er stillet Forslag om de
fornødne Forandringer i Konkurs- og Skifte-

! loven, har man derimod ment, at iøvrigt en
! Revision af disse, af Kommissionens For«
handlinger fremgaaede Love — selv om Tiden
hertil allerede kunde ansees for kommen —
i al Fald maatte betragtes som liggende uden-
for denne Kommissions Opgave. I nær»

! værende Afsnit har man derfor nærmest kun
tilsigtet at give de faa Bestemmelser, som ud-
kræves for at knytte den bestaaende Ordning
af Konkurs og Dodsboskifte t i l det nye Sy-
stem, medens der forøvrigt er henvist t i l den
gjældende Ret.

Endnu bemærkes, at man, uagtet de nye
Bestemmelser ifølge Sagens Natur paa mange
Punkter maa blive de famme for Konkurs og
for Skifte af Dodsbo og Fællesbo m. v., dog
for Overskuelighedens Skyld har fundet det
rettest at lade dem fremtræde i to Under-
afdelinger, hvoraf den første omhandler Skifte
af Dodsbo m. u., medens den anden inde-
holder de Forandringer, man har forestaaet i
de bestaaende Regler om Konkurs.

I .

O« Stifte af Dsdsbo og FaAesbo m. v.

De Forandringer i Skiftelovens Regler,
hvorpaa Bestemmelserne i denne Underafdeling
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gaa ud, vedrøre dels Forauktioneringen af Boets

Ejendele dels Afgjørelfen af de paa Skiftet

opftaaende Tvistigheder, hvortil endnu maa fojes

Ordningen af Retsmidlerne imod de i de under-

ordnede Instantfer trufne Nfgjørelser af disse

Tvistigheder samt iøvrigt imod Skifterettens

Behandling af Boet.

Hvad angaar Forauktioneringen af Boets

Ejendele, indeholdes Neglerne herom i § 61?.

Herefter bliver Forauktioneringen, naar Acv

og Gjceld ikke er vedgaaet i Boet og Talgs-

gjenstanden er pantsat, at foretage efter de

samme Regler, som i saa Henseende gjælde

for Konkursboer (jfr. § 633, hvorom nærmere

i det Folgendc), en Forskrift, der er en simpel

Konsekvents af den Grundsætning, at de

nævnte Boer skulle underkastes en Konkurs-

behandling. Naar der udenfor dette T i l -

fælde fra et under offentlig Skiftebehandling

staaende Bo skal afhændes Noget ved offentlig

Auktion, har Skifteretten, som selv afholder

Auktionen, herved at iagttage de Regler, der

gjælde, naar Embedsmænd paa Gmbedsvegne

have at bortsælge Statens eller Privates Gods

ved offentlig Auktion ( § 6 1 7 sidste Punktum).

Med denne Bestemmelse maa sammenhol-

des den ovenfor Side 210 ff. givne Udvikling,

hvoraf det vil sees, at Kommissionen er

gaaet ud fra den Anskuelse, at der ved

den fremtidige Ordning af de Auktioner,

som ikke kunne anfees for egentlige Tvangsauk-

tioner, bor som en egen Klasse (de saakaldte

nødvendige Auktioner) udsondres alle de T i l -

fælde, hvor Lovgivningen paabyder Bortsalg

ved Auktion i samtlige Vedkommendes I n -

teresse. Som det derhos samme Sted blev

fremhævet, er der ved disse Auktioner, hvis Af-

holdelse er forudsat at skulle foregaa under

Iagttagelse af en vis, t i l de Interesseredes

Betryggelse sigtende Fremgangsmaade og navn-

lig at maatte henlægges t i l offentlige, under

embedsmæssigt Ansvar handlende Funktionærer,

netop først og fremmest tænkt paa de Tilfælde,

i hvilke et solvent, under offentlig Skiftebehandling

staaende Bos Ejendele bortsælges ved Auktion.

I s§ 6 1 8 — 6 3 1 gives Bestemmel-

serne om de Former, hvorunder de paa Skif-

tet opstaaende Tvistigheder blive at afgjøre,

samt om Retsmidlerne. Hovedforandringen

paa dette Omraade ligger i de nye Reg-

ler, Udkastet indeholder med Hensyn t i l

Udstrækningen af Skifterettens kommende

Myndighed. Som bekjendt har Skifteret-

ten efter den bestaaende Lovgivning ikke blot

Afgjørelsen af det Spørgsmaal, om Boet

skal tages under offentlig Skiftebehandling

eller straz overlades t i l privat Arvedeling

eller i al Fald paa et senere Tidspunkt udle-

veres t i l Arvingerne, saavelsom af alle Spørgs-

maal om Boets Bestyrelse, Realisationen af

dets Ejendele og hvilke Foranstaltninger der i

det Hele skulle træffes ti l dets Opgjørelse; men

det tilkommer endvidere Skifteretten at afgjsre

Rigtigheden af enhver Ferdring eller Paastand,

der fremkommer fra Arvinger, Legatarer eller

Kreditorer, hvad enten den gaar ud paa at

anerkjendes som ligefrem Lodtager i Boet eller

paa at erholde Noget udbetalt eller udleveret

af dette eller paa i Forhold t i l andre Foldrin-

ger at erkjendes for fortrinsberettiget. Skifte-

rettens Nfgjørelse as det Spørgsmaal, om og

hvorvidt en saadan Fordring eller Paastand ved

Boets Behandling bør tages t i l Følge, kan

ske enten under Skiftebehandlingen ved en

scrrlig Skiftedecifion eller først ved den

endelige Repartition. Efter Udkastet er det

derimod Reglen (§ 618), at naar en paa

offentligt Skifte anmeldt Fordring eller et der

fremsat Krav med Hensyn t i l de under Skifte-

! behandling værende Midler (ved hvilket sidste

! Udtryk nærmest sigtes t i l Vindikationspaastande

samt de af Arvinger eller Legatarer rejste Krav)

modfiges af Nogen iblandt Boets Vedkom-

kommende, tilfalder det ikke Skifteretten at

afgjøre Fordringens eller Paastandens Rigtig-

hed eller Fortrinsret i Forhold t i l andre Fordrin-

ger, men Sagen bliver at henvise t i l Proce-

dure og Paakjendelse ved den almindelige Ret

(Underret eller Landsret). Denne Ordning er

en naturlig Følge af, at Udkastet har gjennemført

Umiddclbarhedsprincipet med Hensyn t i l de, om-

handlede Retstviftigheder. Da det nemlig efter

^ Umiddelbarhedsprincipet maa være Hovedreglen,

at Bevisspørgsmaalet i en Retssag ikke kan

gjøres t i l Gjenstand for Paaanke, maa Paa-

dømmelsen af en Retstvistighed i Almindelig-

hed, afset fra Bagatelsager, ske ved en kolle-

gialt besat Ret. Forsaavidt Sagen ifølge z
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620 skal henvises t i l en Landsret, behøves der

altsaa ingen videre Forklaring af, at dens Af-

gjsrelse unddrages Skifteretten. Derimod

kunde der spørges, hvorfor Udkastet ikke i de

Tilfcelde, i hvilke en Sag ifølge § 620 skal

afgjøres ved Underretten, har valgt at bevare

den nugjoeldende Ordning, at Skifteretten paa-

kjender Sagen. Foruden at det vilde tage sig

besynderligt ud, at Sagens Værdi skulde med-

føre en saadan Forskjel i Behandlingen, maa

i saa Henseende erindres, at Nmiddelbarheds-

principet medfører, at en Retssag i Reglen

maa paa dømmes af den samme Ret, for

hvilken Bevisførelsen ster. Hvis de omhandl

lede Retstvistigheder ogsaa for Fremtiden skulde

paakjendes af Skifteretten, maatte altsaa ogsaa

den hele Bevisførelse ved Vidner, Syn og

Skjøn og Parternes personlige Afhøring fore-

gaa for denne Ret. Dette viloe være noget

fuldstændig Nyt, idet det efter den gjcrldende

Ret er Reglen, at Bevismidlerne ikke kunne

tilvejebringes ved Skifteretten, men maa erhver-

ves ved de almindelige Domstole, saaledcs at

kun Udskrift af det der Passerede fremlægges

for Skifteretten. Der vilde derhos neppe i prak-

tisk Henseende vindes Noget ved at henlægge de

omhandlede Retssager t i l Skifteretten, thi deres

Behandling og Paakjendelse maatte ved denne

Ret foregaa i alt Væsentligt efter de samme

Regler som ved Underretten, og navnlig maa det

fremhæves, at Sagen vil kunne endes ligesaa

hurtigt ved Underretten. Det maa endelig er-

indres, at de omhandlede Tvistigheder ganske

have Karakteren af egentlige Processer, idet

de ligefrem dreje sig om Tilværelsen og Ud-

ftrcrkningen af Rettigheder, der henhøre t i l

Personernes Formue; om de stefte af de om-

handlede Tvistigheder, nemlig dem, der angaa

Tilværelsen og Indholdet af Kreditorernes

Rettigheder, gjælder det endog, at det er en

renTilfceldighed, at de ere opstaaede paa et offent-

ligt Skifte, og denne Omstændighed giver ikke Rets-

tvisten nogensomhelft anden Karakter, end hvis

den var opstaaet i Skyldnerens levende Live

og blevet gjort t i l Gjenftand for en sædvanlig

Domssag eller den havde frembudt sig t i l Af-

gjørelse efter hans Død under et privat

Skifte. Det er derfor, ogsaa fra denne

Side betragtet, naturligt, at Sagens Procedure

og Paakjendelse henlægges t i l dc almindelige

Domstole. Medens Skifterettens Kompe-

tence saaledes paa dette Omraade er blevet

betydelig begrænset, har den efter Udkastet lige-

som efter den gjcrldende Ret at paakjende alle

Svorgsmaal angaaende Boets Overtagelse,

Bestyrelse, Udlevering og Opgjørelfe, hvorved

nærmest sigtes ti l Udregningen af, hvad der

efter Boets Status tilkommer enhver Ved-

kommende, At disse Spørgsmaal paakjendes

af Skifteretten og ikke henvises t i l almindelig

Rettergang, er en naturlig Følge af den Op-

fattelse, at Skifteretten er en judiciel Myndig-

hed, og analogt med, hvad der gicelder om

Fogden, og medfører derhos ogsaa reelle Fordele,

navnlig i Henseende ti l Hurtighed, som man ikke

bør give Sl ip paa. Ligesom det i principiel

Henseende er følgerigtigt, at Skifteretten un-

der overordnet Rets Censur afgjør. hvorledes

den vil gaa frem i Henseende t i l den formelle

Behandling af Boet, saalcdes vilde det ogsaa

være forbundet med betydelige Ulemper, om

Enhver, som havde en afvigende Mening

i et Boets Bestyrelse eller Opgjørelse ved-

rorende Spørgsmaal, skulde kunne standse

Boets Behandling eller dog Udførelsen af den

omhandlede Foranstaltning ved at bringe Sa-

gen ind for den almindelige Ret t i l Paakjen-

delse efter en stedfunden fuldstændig Procedure

og Bevisførelse. Det er baade rigtigere og hen-

figtsmæssigere, at det, saaledes som nu, overlades

Skifteretten efter en summarisk Forhandling

imellem Parterne at tage foreløbig Bestemmelse

om, hvorledes der i den omhandlede Henseende vil

være at forholde, saaledes at Boets Behandling der-

efter strider frem paa Grundlag af den af Skifte-

retten trufneAfgjørelse, idet det overlades dem, der

finde sig misfornøjede med denne, at indbringe

den for Landsretten, hvor da, saavidt det behøves, en fuldstændig Procedure og Bevisfø-

relse vil kunne ske (jfr. §§ 624—625 og

529—630) .

Naar den Ordning, hvis Hovedtræk

ovenfor ere fremstillede, sammenholdes med

Skiftelovens Regler om Anmeldelsen og

Prøvelsen af Fordringer paa Boet (jfr. Skif-

telovens § § 3 ? og 38), vil det være indly«

sende, at der efter Lovforslaget ikke vil kunne

blive Spørgsmaal om, at Skifteretten saaledes
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som hidtil skulde komme t i l at paakjende Tvi-

stigheder mellem Boet eller enkelte Arvinger

eller Legatarer paa den ene Side og Kreditorer

paa den anden Side. Thi, hvad enten der

er udstedt Proklama eller ikke, maa enhver

Kreditor, faafremt han overhovedet vil have

Betaling af Boet, nsdvendigvis anmelde sin

Fordring for Skifteretten, og, hvis Indsigelser

fremkomme, maa alle Svorgsmaal om Rigtig-

heden af de anmeldte Fordringer efter § 619

afgjøres ved almindelig Rettergang. Ligeledes

maa alle Vindikationspaastande, mod hvilke

der paa Skiftet fremkommer Indsigelse, hen-

vises ti l almindelig Rettergang. En anden

Sag er, at Vindifanter, da de ikke rammes

af det præklusive Proklama, kunne holde sig helt

borte fra Skiftet og senere søge Tingen ud-

leveret af den eller dem, t i l hvem den paa

Skifte er bleven udlagt. Arvinger og Legatarer

ere derimod ikke paa samme Maade som Kredi?

torerne nodsagede ti l inden et vist Tidspunkt

under Boets Behandling at anmelde for Skifte-

retten, hvad de fordre sig udlagt af Boet.

Vel staar det enhrer Arving eller Legatar

frit for under Skiftet at fremkomme med be-

stemt Paastand om, hvad han gjsr Krav paa,

og i Mangel af Enighed vi! Spørgsmaalet

da blive afgjort under en almindelig Retssag.

Men der er ligesaa lidt efter Udkastets Be-

stemmelser som efter den hidtil gjældende Ret

Noget t i l Hinder for, at en Arvmg eller Lega-

tar kan indtage en afventende Sti l l ing og

henskyde Spørgsmaalet om Tilværelsen og

Omfanget af sin Rel t i l Afgjørelse ved den

endelige Repartition. Hvis enten han selv

eller nogen anden derefter er misfornsjet med

den ham ved Repartitionen tillagte Still ing,

maa Vedkommende forholde sig efter Reglerne

i Skiftelovens § 50 2 det Stykke. Iøvrigt

sees det let, at Skifteretten ogsaa ad en anden

Vej og fra et andet Synspunkt nødvendigvis t i l

en vis Grad vil komme ind paa en Bedømmelse af

Spørgsmaal om Arveberettigelsen. Det er nemlig

Arvingernes Forhold, hvorefter det bestemmes,

om offentlig Skiftebehandling overhovedet skal

finde Sted, og naar de ere enige, er deres

Mening afgjørende med Hensyn t i l Boets

Behandling. Idet Skifteretten nu forsi

skal afgjort, om offentlig Skiftebehandling

skal finde Sted, og senere skal tage Beslut-

ning angaaende Boets Administration og

Realisationen af dets Ejendele, maa den nsd-

vendigvis forud have besvaret sig det Spørgs-

maal, hvem der er Arvinger. Forfaavidt

Skifteretten i Kraft af denne sin Kompetence

maa afgjsre Spørgsmaalet om en Persons

Arveret, kunde det muligvis ved fsrste Dje-,

kast synes synderligt, at dette Spørgsmaal

bagefter, hvis der opstaar en egentlig Arve-

retstrcrtte i Boet, skal henvises t i l Proce-

dure og Paakjendelse ved almindelig Ret-

tergang i første Instants. Denne Vanske-

lighed er dog kun tilsyneladende. Det maa

nemlig fastholdes, at hvad Skifteretten har at

afgjsre kun er, om den vil tage Boet under

Behandling, og hvem den vil antage som

stemmeberettigede ved Behandlingen. Herpaa

alene gaa de omhandlede Afgjørelser ud. At

Skifteretten herved maa gaa ud fra visse

Forudsætninger om, hvem der er de virkelige

Lodtagere i Boet, er ikke Andet end hvad

der i mangfoldige andre Tilfælde moder ved

retslige Afgjørelser; det Resultat, som antages

med Hensyn t i l det Retsforhold, som foreligger

ti l Paakjendelfe, maa ofte bygges paa Forud-

sætninger med Hensyn t i l andre Retsforhold,

uden at det, der saaledes udtales om disfe,

derfor kan siges at Dcere „kjendt for Ret '

(is« ^u6ioata) jfr. Nellemanns Procesmaade

S. 805. Det maa altsaa fastholdes, at

Skifteretten ved fine Beslutninger om Boets

Overtagelse og Administration ikke afgjør selve

Hovedspørgsmaalet om Nogens Arveret, og der er

derfor intet Unaturligt i, at dette Spørgsmaal

senere forelægges for en Domstol. At Dom-

stolen muligvis vi l komme t i l et helt andet

Resultat end det af Skifteretten forudsætnings-

vis antagne, vil ikke kunne findes stedende,

og det saameget mindre som Skifteretten ved de

omhandlede Afgjørelfer ikke fordrer noget

egentligt Bevis, men gaar efter Sandsynlig-

heder, jfr. saaledes Skiftelovens § 7 1 . Over-

hovedet er det, at der under et Skifte kan

komme t i l at foreligge tvende i modsat Ret-

ning gaaende Besvarelser af Spørgsmaalet

om en Persons Arveret, Noget, der efter

den gjældende Ret kan forekomme i ligesaa

stor Udstrækning som efter Udkastet; efter den
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bestaaende Ret ville begge Afgjørelser endog

kunne udgaa fra een og samme Skifteforvalter.

Der er nemlig Intet t i l Hinder for, at en

Skifteforvalter foreløbig antager en Person

som stemmeberettiget ved Boets Behandling

og dog senere ved Decision eller ved Reparti-

tionen frakjender ham al Ret som Arving

eller Kreditor Er . Skiftelovens § 19). Paa

lignende Maade vil Forholdet kunne stille sig

ved Behandlingen af et Konkursbo (jfr. Kon-

kurelovens § 61).

Efter disse almindelige Bemærkninger

skal endnu med Hensyn t i l de enkelte Para-

grafer fremhæves Fslgende:

Naar en paa offentlig Skifte anmeldt

Fovdring eller et der fremsat Krav med

Hensyn ti l de under Skiftebehandling værende

Midler modsiges af Nogen af Boets Ved-

kommende og det ikke lykkes at tilvejebringe

Forlig, afgjgr Skifteretten, om paagjældende

Paastand skal bestrides af Boet, hvilket Sidste

ogsaa kan besluttes af Skifteretten, naar denne

paa Embedsvegne finder at burce modsætte

sig Paastanden, eller om Boet ikke skal op.

troede som Part, men overlade Vedkommende

selv at udføre Tvisten. Det Afgjørende bør

herved vcere, om den fremsatte Fordring eller

Paastand er rettet mod Boet som saadant og

altsaa, hvis den tages tilfølge, vil falde selve

Boet t i l Last. Hvis dette er Tilfældet, bor

den i Regelen bestrides af Boet, dersom der

er Rimelighed for, at dette kan vinde Sa-

gen, og denne i det Hele er af en saadan

Beskaffenhed, at en fornuftig Mand under de

foreliggende Omstændigheder vilde lade det

komme t i l Proces. Det bor da ikke komme

i Betragtning, om nogle af de i Boet Interes-

serede sinde for godt at afgive et ligefremt

Samtykke ti l , at Fordringen, forsaavidt den

kan falde dem ti l Last, maa ansees for gyldig.

Ved en faadan vilkaarlig Indlemmelse bør de

ikke kunne tvinge de øvrige Interesserede t i l paa

egen Regning at fore Proces. Er Paastanden

derimod ikke rettet mod Boet, men imod en

eller flere enkelte Interesserede f. Gz. naar en

Legatar paastaar Udbetaling af et en enkelt

Arving paalagt Legat, bor denne Arving, hvis

han vil bestride Paastanden, selv udføre Tvi-

sten. Ligesaalidt kan der vcere Tale om at

! procedere for Boets Regning, naar der,

! efterår Skifteretten i Henbold t i l Intestat-

arvingernes Begjæring har overtaget Boet,

senere fremkommer et Testament, som aldeles

udelukker Intestatarvingerne. og der derefter

opstaar Tvist mellem disse og de testamenta-

riske Arvinger om Testamentets Gyldighed.

Her maa begge Parter foreløbig procedere for

egen Regning.

Naar en Paastand eller Fordring er at

anse som modsagt fra Boets Side, har

Skifteretten snarest muligt herom at under-

rette den, der har fremsat Paastanden eller

anmeldt Fordringen, samt tilkjendegive ham,

at han maa forfølge sit Krav ved sædvanlig

Rettergang mod Boet. Hvis han da ikke inden

4 Uger foretager de fornødne Skridt i saa

Henseende (Indkaldelse t i l Forligskommissionen

eller Meddelelse af Klageskrift), bliver Boet

at opgjøre, som om Paastanden ikke var ble-

ven fremsat, eller Fordringen ikke var bleuen

anmeldt (Z 619 fsrste Stykke). Hvis den

Paagjældende er en Kreditor, og der har vcrret

udstedt Proklama, medfører denne Regel altsaa,

at han har tabt sin Ret. I andre Tilfælde

(altsaa naar Talen er om Arvinger, Lega-

tarer og Vindikanter samt endelig i Tilfælde

af, at intet Proklama er udstedt, Kreditorer),

miste de Paagjældende derimod ikke endeligt

deres Ret; der tages kun intet Hensyn t i l

dem ved Boets Opgjørelse, men det staar

dem frit for efter Skiftets Slutning at gjøre

deres Ret gjæloende mod Arvingerne eller

mod dem, der have oppebaaret det, hvorpaa

de mene at have Krav. Da de Paagjældende

nemlig i disse Tilfælde havde havt det i deres

Magt slet ikke at melde sig i Boet og dog

at bevare deres Ret ubestaaret, synes der

ingen Anledning at vcere t i l at tillcegge deres

ganske frivillige Anmeldelse den Virkning, at

de skulle vcere Pligtige under deres Rettig-

heders Fortabelse at forfølge den videre.

Overlades det derimod t i l den, som modsiger

Fordringen eller Paastanden, selv at udføre

Tvisten, har Skifteretten at tilkjendegive ham,

at han inden 4 Uger har at foretage de for-

nodne Skridt t i l Anlæg af Retssag imod den,

som har anmeldt Fordringen eller nedlagt

Paastanden; i modsat Fald tages der ved
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Boets Opgjørelse intet Hensyn t i l hans Ind -

sigelse (Z 619). Om Følgen heraf bliver,

at han har tabt al Ret, eller om han senere

kan gjøre noget Krav gjcrldende mod den, der

har faaet sin Fordring eller Paastand opfyldt

ved Boets Opgjørelse, maa bero paa Omstæn-

dighederne.

I § 619 sidste Stykke fastsættes, at saa°

fremt Parter, mellem hvilke en Tvist paa

Skiftet er opftaaet, ville overlade Spørgs-

maalets Afgjsrelse t i l Skifteretten, er denne,

naar ingen Beuieførelse ved Vidner, Syn eller

Parternes egen Forklaring behøves, pligtig at

afsige en Kjendelse, ved hvilken da Epørgs-

maaiet er afgjort paa samme Maade som red

Voldgift. Hensigten med denne Regel er at mulig«

ajøre en hurtigere og billigere Tilendebringelse af

Retslrætter, som opstaa paa Skiflet, end der

kan opnaaes ad den almindelige Retsforfølgnings

Nej. Retop af denne Grund er det anset for

rcttest at tillægge Skifterettens Afgjørelfe

samme Betydning som en Voldgiftskendelse,

hvoraf følger, at der ikke ad Rettens Vej kan

opnaaes nogen Forandring af Kjendelsens Ind -

hold. Da det, som allerede anfort, er en

Fmudsæining for Anvendelsen af den nævnte

Afgjørelsesmaade, at begge Parter ere enige

om at gaa denne Vej, skjønnes der ikke at

kunne vcere nogensomhelst Betænkelighed ved

Udkastets Regel, der i Virkeligheden kun for-

faa vidt indeholder noget Nyt, som den gjør

det t i l Pligt for Skifteretten at overtage

Voldgiftshvervet.

Ifølge § 620 anlægges de i § 619 om-

handlede Retssager paa det Sted, hvor Boet

behandles, enten for Underretten eller for den

Landsret, under hvilken vedkommende Skifteret

staar, hvis Sagen ifølge dens Gjenstand hen-

hsrer under Landsret. Forsaavidt Sagen her-

efter gaar t i l Underretten, vil Dommeren

ganske vist i Neglen være den samme Mand,

der som Stifteforvalter behandler vedkommende

Bo; men ifølge den almindelige Regel i § 33

sidste Stykke vil denne Omstændighed i og

for sig ikke gjsre Dommeren inhabil. I § 620

sidste Stykke er der opstillet en Undtagelse fra

Paragrafens Hovedregel, idet man har ment,

at det, hvor en Fordring bestrides af Boet, altid

burde staa dettes Modpart »åbent at anlægge

! Sagen ved Underretten uden Hensyn t i l dens

^ Gjenstand, hvis han maatte ønske Saadant.

Denne Ordning hænger sammen med Bestem-

melsen i § 8 om, at Parterne, naar de ere

enige, retsgyldige« kunne lade enhver Sag

behandle ved Underretterne, selv om den efter

de almindelige Regler ikke henhører under

disse. Det Særegne ved Reglen i § 620

bliver herefter kun, at der ikke behøves noget

Samtykke fra Boets Side, hvilket vistnok vil

findes naturligt. Derimod er der formentlig

ikke Grund t i l at tillægge Boet en tilsvarende

Ret. Boet er i disse Sager, som isvrigt

behandles efter de almindelige Regler (§ 622),

selv at anse som Modpart, hvorfor Klageskriftet

lyder paa det og forkyndes for Skifterelten

paa dels Vegne; Skifteretten har at sørge for,

at Boet under Retssagen repræsenteres paa

behørig Maade ( § 6 2 1 ) .

Imod de Domme, der afsiges i Rets-

tvistigheder, som opstaa under offentligt Skifte,

kunne de almindelige Retsmidler anvendes

(§ 623). Skifteretten afgjør, hvorledes der,

medens Paaanken staar paa, bliver at for-

holde med Boets Behandling, for at den Paa-

ankendes Ret ikke skal foregribes; dog skal

han, dersom der er hengaaet en Frist af 4

Uger fra Dommens Afsigelse, uden at Paaanke

er iværksat, fortsætte Skiftets Behandling paa

Grundlag af Dommen. Det er altsaa ogsaa

her Udkastets Hovedregel, at Dommen ikke

kan lægges t i l Grund for Skiftets videre Be-

handling, førend den ved den almindelige

Paaankefrists Udløb er blevet endelig. Imid-

lertid vilde det medføre Ulemper og lede t i l

en aldeles urimelig Forhaling, om hele Boets

Behandling og Opgjørelse stulde standse, indtil

en saadan Paaankefrist var udlsbet; det maa

være tilstrækkeligt, at Boets Behandling, saa»

længe Paaankefriften ikke er udløbet, kun

fremmes paa en saadan Maade, at Vedkom-

mendes Ret ikke foregribes. Dersom Dommen

stulde blive forandret eller annulleret ved Rets-

midlers Anvendelse efter Udlsbet af den al-

mindelige Frist, har Skifteretten at tage be-

hørigt Hensyn hertil ved Boets videre Be-

handling, og i fornødent Fald ved Omgjørelse

af det Foretagne, hvis Skiftet ikte endnu er

sluttet, hvorimod enhver Forandring efter denne
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Tid maa søges iværksat ved Paaanke af

Repartitionen.

Hvad angaar Retsmidlers Anvendelse

imod de Nfgjørelser, som det er Skifteretten

forbeholdt at træffe, gaar Lovforslaget ud fra,

at Kjendelser eller Beslutninger, som forefalde

under Boets Behandling, udenfor de i § 6 2 6

angivne Tilfælde, i hvilke Retsmidlers An-

vlndelse er ganske udelukket, strax særskilt bor

funne indbringes tit hojere Rets Provelse

Dog bliver Boets Behandling, uagtet saadan

Anke iværksættes, ikke at standse; men Skifte-

retten har kun at drage Omsorg for, at den

Ankendcs Ret ikke derved foregribes (§ 624).

For saa meget som muligt at undgaa For-

haling af Boets Tilendebringelse har Udkastet

derhos anvist Besværing som det Retsmiddel,

hvorigjennem denne sårskilte Indankning skal

iværksættes, en Regel, der nrppe vil sindes at

srembyde nogen Betænkelighed, naar hensecs

til, at det, som Fslge af den i § 619 fast-

satte Begrænsning af Skifterettens Kompe-!

tence, her knn drejer sig om Nfgjørelser af!

processuelle Eporgsmaal. Besværing er imid-

lertid ikke den eneste Vej, ad hvilken de

under Boets Behandling forefaldende Ken-

delser eller Beslutninger kunne angribes; men

den, der er misforneiet med disse Afgjørelser,

kan ogsaa, om han vil, afvente Skiftets Slut-

ning og derefter i Forbindelse med den tilende-

bragte Skiftebehandling indbringe dem for

bojere Ret, dog at han i saa Fald er henvist

l i l at gjsre sin Klage gjældende gjennem

egentlig Paaanke (§ 625). Da det nemlig

selv efter det nye System vil kunne blive

Tilfældet, at Skifterepartitionen indeholder

Afgjørelser af Spørgsmaal angaaende Ti l -

værelsen og Omfanget af Arvingers og Lega-

tarers Rettigheder, og en Sondring efter

Ankcgrundens forskjellige Beskaffenhed neppe

vilde være hensigtsmæssig, har man ,cmset det

for rettest, at alle Anker over del! tilendebragte

Skiftebehandling henvises t i l den almindelige Paa-

ankeform, saa meget mere som der, naar først

Skiftet er sluttet, ikke er Grund ti l at lægge

synderlig Vægt paa Hurtighedshensynet. Forsaa-

vidt der efter det Anforte er givet den, som er

utilfreds med en under Bcets Behandling

truffen Afgjørelse, Valget imellem strax særskilt

at indbringe denne ti l hojere Rets Provelse

eller ved Skiftets Slutning at paaanke den i

Forbindelse med Repartitionen, skal endnu be-

mærkes, at ligesom dette vistnok er fremmende

med den gjældende Ret, saaledes turde det

ogsaa i og for sig være en hensigtsmæssig

Ordning. Thi naar det holdes Vedkommende

aabent ogsaa efter Skiftets Slutning at kunne

indbringe fin Anke for overordnet Ret, tor

det vistnok antages, at den, som har Anker

af blot formel Natur, ikke sjælden vil udsætte

disses Forfslgning t i l Skiftets Slutning og,

naar han ved den endelige Repartition finder

sig i det Væsentlige tilfreds med Skiftebehand-

lingens Resultat, ganske vil undlade at gjsre

dem gjældende.

Hvad angaar Tiden for Retsmidlernes

Anvendelse, gives der i §§ 624—625 For-

skrifter, som baade med Hensyn t i l de ordent-

lige Retsmiddelfristcr og Oprejsningsfristerne

stemme med de tilsvarende Regler for Doms-

sagers Vedkommende.

I § 626 opregnes en Række af Tilfælde,

med Hensyn t i l hvilke man har anset det

for rettest at udelukke Retsmidlers Anvendelse

og saaledes gjøre Skifterettens Beslutninger

endelige og uangribelige. De Beslutninger af

Skifteretten, som gaa ind under denne Regel

ere:

1) Bestemmelser, hvorved Skifteretten tilside-

fætter en Værges Erklæring om at ville

vedgaa Arv og Gjæld paa en nmyndig

eller fraværende Arvings Vegne (Skifte-

lovens § 16) ;

2) Afgjørelser af det Spørgsmaal, om For-

dringshavere, hvis Krav endnu ikke ere

erkjendte, skulle stedes t i l Stemmcgivning

i Skiftesamlingerne (Skiftelovens § 19) ;

3) Bestemmelser om Skiftesamlingers Afhol-

delse (Skiftelovens § 23) ;

4) Bestemmelser, hvorved Skifteretten nægter

at godkjende den af en Værge ved Stemme-

giuning i Boet paa Myndlingens Vegne

afgivne ' Erklæring (Skiftelovens §z 24

og 51);

5) Bestemmelser af Skifteretten, som gaa ud

paa, at Boets Ejendele skulle sælges under-

haanden (Skiftelovens § 27);
33



2S8

6) Bestemmelser om Inkassators Sikkerheds-

stillelse (Skiftelovens § 30) ;

7) Afgjørelser af Spørgsmaal angaaende Be-

skikkelsen af en Kurator for Boet (Skifte-

lovens § 32);

8) Skifterettens Godkjendelse af en Værges

Begjæring om, at der skal gives den

Umyndige Udlæg efter Vurdering for hans

Arvelod (Skiftelovens § 47) ;

9) Afgjørelser af det Spørgsmaal, om et

Bo i Henhold t i l Skiftelovens § 75 kan

udleveres Arvingerne t i l videre Behandling

og Deling;

10) Afgjørelser af det SpørgZmaal, om an-

meldte Fordringer eller nedlagte Paastande,

der modsiges af Nogen iblandt Boets

Vedkommende, skulle bestrides af selve

Boet, eller om dette ikke skal optræde som

Part (Udkastets § 618).

De Hensyn, der have fort t i l at foreslaa

Retsmidlers Udelukkelse i ovenanforte Tilfælde,

cre af lignende Beskaffenhed som de, paa

hvilke den tilsvarende Regel i Konkurslovens

§ 137 er bygget. Det drejer sig i alle de

nævnte Tilfælde om en Afgjørelse af væsentlig

administrativ Karakter, som beror paa et Skjon,

der forudsætter nsje Kjendstab t i l Boets For-

hold eller t i l Personer og andre individuelle

Omstændigheder, og som derfor ikke hensigts-

mæssigt kan henlægges t i l den overordnede Ret.

Reglen i § 627 er en ligefrem Anven-

delse af Udkastets almindelige Grundsætning

med Hensyn t i l Gyldigheden af Afkald paa

Retsmidlers Anvendelse.

Hvorledes der skal forholdes med Hensyn

t i l den nærmere Fremgangsmaade ved Paa-

ankes og Besværings Iværksættelse samt Sagens

Behandling i den overordnede Instants, om-

handles i §§ 628—630, der i alt Væsentligt

stemme med de i 7de Afsnits første Hoved-

afdeling Kapitel V. givne Regler om føged-

forretninger.

Paaanke fra Landsretten t i l Hojesteret i

de heromhandledc Tilfælde finder i Reglen

ikke Sted (§ 631). Dog har man ment,

at Adgangen t i ! saadan Paaanke ikke helt

burde være udelukket, navnlig fordi Reparti-

tionen — som allerede tidligere berort —

undertiden vil indeholde Afgjørelser af Eporgs-

! maal, der, saafremt Tvist herom var opstaaet

!paa Skiftet, ifølge §§ 619 og 62s vi!de

have været at indbringe for Landsretten som

første Instants og Hsjesteret som Paaankc-

instants, ifølge § 631 kan derfor Hojesterets

Formand i Forbindelse med to af ham i i l -

tagnc Medlemmer af Retten, ligesom det er

foreskrevet med Hensyn t i l de i første Instants

ved Underretten paakjendte Domssager (§354

i sidste Stykke), tillade, at Sagen undtagelsesvis

! indbringes for Hojesteret.

Hvad angaar Besværing, fastsætter § 6 3 1

^ sidste Stykke i Overensstemmelse mcd Udkastets

! almindelige Grundsætning, at Landsrettens

Afgjørelse i Anledning af Besværing ikke er

Gjenstand for yderligere Besværing til Hojesteret.

II.

Om Konturs.

I z 633 gives Negler om Realisationen

' af Konkursboets Ejendele. De pantsatte Gen-

stande blive herefter ogsaa fremdeles, forsaaviot

, ikke Andet gyldig, vedtages, at afhænde ved

Tvangsauktion; men ligesom man under Hen-

. syn t i l den nye Retsorganisalion har anset det

for naturligst, at Forauktionciingen af Boets

Ejendele henlægges t i l Skifteretten, saaledes er oet

' selvfølgelig de i Udkastets 7de Afsnit givne nye

Regler om Tvangsauktion, der for Fremtiden

l blive at iagttage ved de heromhandledc Auktioner,

hvoroed dog efter § 633 de Lempelser, som følge

af Forholdets Natur og Konkurslovens For-

! skrifter, blive at iagttage. Særligt fore-

skrives, at Kurator i Boet har at udføre,

hvad der efter Lovforslagets 7de Afsnit paa-

^ ligger Rekvirenten af en Tvangsauktion, og at

den, der besorger Inkasfators Forretninger for

Boet, ogsaa fungerer som saadan, forsaavidt

! Tvangsauktionen angaar. Med Hensyn t i l

! Forauktionering af et Konkursbos upantsatte

i Ejendele henviser § 633 t i l Reglen i § 617

sidste Punktum, dog saaledes, at den Frihed,

Konkursloven inorommer paa dette Omraade,

opretholdes.

Hvad angaar Bestemmelsen af Skifterettens

! Kompetence og Behandlingen af de Retstvi-
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ftighcder, som efter det nye System skulle ud-

stilles af Skiftet, gives der i §§ 6 3 4 — 6 3 8

Rcglcr, som i alt Væsentligt slutte sig t i l de

i forrige Afdeling om Skifte af Dodsbo og

«ælleobo m. v. givne Forskrifter. De faa

Afvigelser, der i faa Henseende foreskrivcs for

Konkursboers Vedkommende, behsve neppe

nærmere Forklaring, idet de ligefrem følge af

den forfkjellige BestyrclscZform, der i Lovene

af 25de Marts 1872 og 30te November

1874 er anordnct for paagjældende Boer.

De i §§ 639 — 642 indeholdte Regler

om Retsmidlers Anvendelse imod de Skifte-

retten forbeholdte Nfgjørelfer cre ligeledes i

Hovedtrækkene stemmendc mcd de tilsvarende

Bestemmelser i foregaaende Afdeling, Imod

Kjendelscr eller Beslutninger af Skifteretten,

som forefalde under Konkursboets Behandling,

kan der udenfor de i Konkurslovens § 13?

angivne Tilfælde, i hvilke Skifterettens Afgjørelse

er endelig, finde Besværing Sted t i l den Lands-

ret, under hvilken vedkommende Skifteret staar.

Denne Regel har man forcslaaet ogs,ia at bringe t i l

Anvendelse paa de i Konkurslovens § 48 2det

Stykke omhandlede Beslutninger af Skifteretten,

hvorved Afgørelse træffes i Anledning af m

Kreditors Begjæring om, at hans Skyldners

Bo skal tages under Konkursbehandling. Vel

drejer det sig her om Afgjsrelser af særdeles

indgribende Betydning; men paa den anden

Side er det af storste Vigtighed, at der hurtig

kan opnaaes en endelig Afgjørelse af det om-

handlede Spørgsmaal, et Hensyn, der ogsaa

har fundet Udtryk i Bestemmelserne i Konkurs-

lovens §§ 140—142. Det ligger derfor

nær i det nye System at henvise Anker

over dette Spørgsmaals Afgjørelse t i l Besvæ-

ringsformen, og man har saa meget mindre

kunnet finde afgjørende Betænkelighed ved at

gaa denne Vej, som det ifølge Besværings-

inftitutets elastiske Karakter staar i Rettens

Magt at afpasse Behandlingsmaaden efter

det enkelte Tilfældes Betydning og øvrige

Beskaffenhed. Navnlig fremhæves, at Retten,

hvor Omstændighederne tale derfor, kan an-

ordne mundtlig Forhandling af den Sag, der

gjennem Besværing er indbragt for den.

Medens den, der særskilt vil indanke de

under Boets Behandling forefaldende Afgjs-

relser t i l højere Ret, efter det Anforte er

henvist t i l Bcsværingsvejen, bliver derimod, i

Lighed med hvad der i foregaaende Afdeling

er foreskrevet om Skifte af Dodsbo og Fælles-

bo m. v,, Paaanke at anvende, naar den slut-

tede Konkursbehandling enten alene eller i For-

bindelse med de under samme afsagtc Kjen-

delfer eller tagne Beslutninger indbringes

t i l overordnet Rets Provclse (§ 639 sidste

Stykke). Fra denne Regel er dog gjort en

Undtagelse for det Tilfælde, at Konkursbe-

handlingen sluttes ved en Akkord. Af Hensyn

til den store Betydning, det for Opnaaelsen

af Akkordens Djemed har, at Spørgsmaalet

om dens Gyldighed fnarest muligt bringes ti l

endelig Afgjørelse, er det nemlig i § 639

fastsat, at den Beslutning af Skifteretten,

hvorved Akkorden er stadfæstet, forsaavidt den

overhovedet kan indbringes for hojere Ret

Ur. Konkurslovens § 139), bliver at angribe

ved Besværing. Hvad angaar Anker over den

Beslutning af Skifteretten, hvorved en antageu

Akkord forkastes, 'gives Regler i § 639 1ste

Stykke, hvorefter saadan Anke under Iagtta-

gelse af de i Konkurslovens § 138 fastsatte

Begrænsninger skal gjøres gjældende ved Be-

sværing,

§§ 6 4 3 — 6 4 4 bchove neppe nærmere

Motivering, Bestemmelsen i 643 er en lige«

frem Anvendelse af Gruudsætningen i Kon-

kurslovens K 80 paa de i nærværende Afde-

ling givne Negler, medens § 644 ovcrfører

de i § 627 og §§ 6 2 9 — 6 3 1 om Dodsbo

skifte givne Regler paa Konkurs.

Tiende Afsnit.

Lovens Tinden i Krast. Overgangsbestemmelser.

I § 645 bestemmes Tiden for Lovens

Træden i Kraft; det er en Selvfølge, at

! denne maa falde fammen med Tidspunktet for

Indforelfen af den nye Retsorganisation, som

> forudsættes i det foreliggende Lovudkast. De

! følgeude Paragrafer i nærværende Afsnit fast-

! sætte nærmere Grænsen mellem den celdre op-

^ hæveoe Procesrets og den nye Lovs Omraade

i Henseende t i l Sagernes Behandlingsmaade.
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Derimod cr dct i Retsorganisationsloven bc- ^

stemt, hvilke Rettcr der efter den nye Ordning ,

sklille træde i Stedet for de gamle Retter med

Hensyn t i l Behandlingen af Sager ifølge de

gamle Regler.

Hvad angaar den egentlige Domsbehand- !

ling, ligger det i Forholdets Natur, at der ^

ikke kan være Spørgsmaal om i samme Sag,

at anvende den gamle og dm nye Proces-

maade ved Siden af hinanden saaledes, at de

inden den nye Lovs Træden i Kraft foretagne

Rcttergangshandlinger opretholdt?« i Overens-

stemmelse med den ældre Ret, medens den

nye Lov fulgtes, forsaavidt angaar den ti l-

bagestaaende Del af Rettergangen. En saadan

Forening af den ældre skriftlige Behandlings-

maade cg den nye mundtlige Procedure kan

vaa Grund af den gjennemgaaende Modsæt-

ning mellem disse to Systemer ikke finde

Sted; men Sagen maa behandles enten helt

efter det nye eller helt efter det gamle System,

Mcd Hensyn t i l det Spørgsmaal, hvilket af

de to Eystemer der bliver at følge i den en-

kelte Sag, cr det i § 646 foreflaaet at lægge

den afgjørendc Vægt paa den Omstændighed,

om Stævning i Sagen allerede cr forkyndt

forinden den nye Lovs Træden i Kraft. Er

dette ikke Tilfældet, maa der meddeles Mod-

parten Klageskrift og i det Hele forholdes efter

den nye Lovs Neglcr. Derimod bliver Behand-

lingen af de Domsfager, i hvilke Stævning

allerede var forkyndt forinden den nye Lovs

Træden i Kraft, at tilendebringe i Overens-

stemmelse med de hidtil gjældende Regler.

En mod'nt Regel vilde medsorc, at lovligt

iværksatte Retshandlinger gik ti l Spilde for

Parten, og desnden i de Tilfælde, hvor lang:

Stævnevarsel sinder Sted, f. Ex. i Mortifika-

tionssagcr paafore denne en betydelig Forha-

ling i Retsnydelsen, naar han skal være nod-

saget ti l at udtage en helt ny Indkaldelse t i l

Modparten, endskjont det gamle Stævnevarsel

maaske er lige ved at udlsbe. Det er imid-

lertid en Selvfølge, at det staar Sagsøgeren

frit for at frafalde den i Henhold t i l de

ældre Regler forkyndte Stævning og efter

den nye Lovs Træden i Kraft begynde

Søgsmaalet forfra i Overensstemmelse med

dennes Regler. For at lette ham Adgangen

til ad denne Vej at faae en tidligere paa-

stævnet Sag vroccderet efter det nye System

er det i Paragrafens Slutningsbestemmelse

fastsat, at den, der meddeler Modparten

Klageskrift i Overensstemmelse med denne

Lov, herved antages at have lovlig frafaldet

den eftcr de hidtil gjældcude Regler ud-

tagne og forkyndte, mm endnu ikke ircttclagte

Stævning, saaledes at det altsaa ikke kan paa-

drage ham Kost og Tæring, at han ikke for-

følger den videre.

§ 647 indeholder len naturlige Regel,

at Sager i Anledning af ældre Gjceldobreve,

> i hvilke Forfølgning efter Frdn. 25de Januar

1828 er vedtaget, blive, forsaavidt de ikke

ifølge § 646 skulle forfølges efter den hidtil

gjældende Ret, at behandle efter det nye

Systems Regler om Grekuiivproces (sjette Af-

snit Kapitel I I ) , som om disse vare paabe-

raabtc i Gjældsbrevet,

Paa Grund af den noje Sammenhæng

mellem Retsmidlernes Ordning og den Maade,

hvorpaa Proceduren iorrigt er indrettet, lader det

sig ikke gjøre at overføre Udkastets RetZmiddelsy-

stem paa Sager, som i den underordnede I n -

stants ere behandlede efter de hidtil gjældende

Regler; men der bliver i disse Sager ogsaa

^ med Hensyn ti l Retsmidlernes Anvendelse at for-

holde efter de ældre Regler, T i l denne i § 648

^ 1ste Slykkc udtalte Hovedregel har man imid-

lertid foreslaact at knytte nogle Bestemmelser,

som gaa ud paa en meget væsentlig Afkortning

! af de bcstaaende Appel- og Opiejsnmgsfristcr.

As flere Grunde maa det nemlig awees for

onskeligt at gjøre den Overgangsperiode, i

hvilken den skriftlige Domsoehancling bliver

at anvende ved Siden af den nye mundtlige

Proeesmaade, saa kort som muligt. Men

skulde de gamle Appel- og Ovrejsuingsfrister

opretholdes i de Sa>,er, som i Henhold t i l

§ 648 1ste Stykke paaankes efter de hidtil

gjældende Negler, vilde der paa Grund af

de nævnte Fristers urimelige Længde blive

Spørgimaal om en Overgangsperiode paa

flere Aar. Det foreskrive? derfor i § 648

sidste Stykke, at Paaanke i de omhand-

! lede Sager, forsaavidt ik'e Paaankefristen

udlo^er tidligere i Medser as den hidtil

gjaldende Ret, skal iværksættes i dct Sc°
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ncstc indcu 8 Uger at regne fra Dommens

Afsigelse eller, hvis Dommen er afsagt for-

inden Lovens Trccden i Kraft, fra 'dette Tids-

pnnkt, samt at Oprejsning ikke kan bevilges,

efter Aar og Dags Forlob. Skjsndt dette

er en meget væsentlig Afkortning af de be-

staaendc Frister, gaar den foreslaaede Regel

dog formentlig ikke videre, end billigt Hensynet

ti l Parterne tilsteder. At d?r kan tillægges

nye Love, hvorved processuelle Frister afkortes,

Virkning ogsaa med Hensyn ti l de allerede lo°

bendc Frister, er en almindelig ancrkjendt Lov-

givningsgrundsætning; hvis mc>n vilde foretage

cu Afkortning af de nuværende Appclfrister,

idet man iøvrigt bibeholdt det gamle System,

vilde man neppe finde Betænkelighed ve-d at

^ bringe den t i l Anvendelse i faadan Udstræk-

^ ning.

K 649 hviler paa den Betragtning, at

der i og for sig ikke er Grund t i l at ude>

^ lukke det nye Grekutionssystems Anvendelse

paa Domme, som cre afsagte i Medfsr af

^ den ældre Lovgivning, om der end efter Sa-

gens Natur for disses Vedkommende paa en-

kelte Punkter, (f, Gz, fordi den ældre Dom

fastsætter en anden Gfekutionsfrist, end det

nye System hjcmler) bliver Spørgsmaal om

nogen Lempelse ved de nye Reglers Anvendelse.

Reglerne i §§ 6 5 0 — 6 5 2 trænge ikke

t i l nogen Forklaring.

Kommissionen-? Medlem W, Ussing har

ikke kunnet tiltræde det af Kommissionens

Flertal vedtagne Reformforslag, som efter dette

Medlems Mening ikke vil blive nogen For-

bedring af vor nærværende Civilproccs, men

vil skabe en Ordning af de processuelle For-

hold, der i mange og vigtige Henseender vil

staa betydeligt tilbage for den nu herskende.

T i l Begrundelse af denne min Opfattelse skal

jcg tillade mig at bemærke Folgende.

I Virkeligheden kan Forstaget neppe i

egentlig Forstand kaldes et Reformforslag. Det

er tvertimod noget andet og mere. Det gaar ikke

ud paa, efter en Undersøgelse af den nærværende

Ordnings Fortrin og Mangler, at rette disse

sioste under en varsom Omhu for ikke at t i l -

intetgjøre eller formindske de ferste; det tager

st^t ikke, eller i alt Fald kun i mindre væsent-

lige Henseender, det Bestaaende t i l Udgangs-

punkt; men det vil derimod, gaaende ud fra

de theoretiske Grundprinciper, som det opstil-

ler, skabe noget helt Nyt, der kan træde frem

som en saa konsekvent Gjennemfore!se af de

antagne Principcr, som Omstændighederne t i l -

lade. I sig selv er den Vej, man saaledes

har villet betræde, efter min Opfattelse i hoj

Grad farefuld. Det vil altid være betænkeligt,

paa et Gebet foni Civilprocessens, hvor I n -

stitutionernes Resultater ere afhængige af faa-

^ mange forskelligartede sam- og modvirkende

Kræfter, hvis Virksomhed under hidtil ukjendte

^ Forhold det er umuligt forud at beregne, fuld-

stændigt at bryde med hvad der efterhaanden

har dannet sig igjeunem en lang historisk Ud-

vikling, for at prove et helt nyt System, om

hvilket det da ligger i Sagens Natur, at det

i mange Maader vi! være usikkert om det vil

komme t i l at virke saaledes som man har tænkt

sig. Men ser jeg paa det System, der her

foreligger i Flertallets Forstag, er det i mine

Djne klart, at det om dette allerede nu kan

siges, at den Maade, det vil virke paa, i

mange Henseender langt fra vil være heldbrin-

gende.

Gaar jeg ud fra, at det, hvorpaa det

^ ved Anordningen af de civilprocesfuelle I n -

stitutioner væsentlig kommer an, er, at de

frembyde den stsrst mulige Garanti: 1) for

Retfærdigheden af de Afgjørelser, de skulle t i l -

vejebringe, 2) for at disse Nfgjyrclser ikke ud-

hales længere end fornsdent og 3) at Proces-

sernes Forelfe ikke er forbunden med uforholds-
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mcessige Bekostninger, da tror jeg at turde nugjældende Processystem maa det nu ganske

vove den Paastand, at det egentlig kun er vist siges, at denne er betydeligt ringere end

mcd Hensyn t i l det andet af disse Punkter, i en stor Mcengde andre Lande og overhove-

Processernes hurtige Tilendebringelse, at Rets- det indskrænket t i l et saadant Lavmaal, at

plejens nuværende Ordning her i Landet lader ^ deri vanskelig vilde kunne tænkes nogen Ned-

nogct Væsentligt tilbage at snske, medens, scrttelse. Kun Ued de Sager, der gaa t i l

dennc derimod i de tvende andre Henseender Hojesteret, kunne Omkostningerne undertiden

ikke kan give Anledning til nogen begrundet synes at lobe noget stærkt op, uden at dei

Klage af Betydenhed. Derimod finder jeg den dog sikkert ved en nærmere Overvejelse, navn-

storstc Grund til at tvivle om, at Afgjoielser-! lig efter en Sammenligning med Forholdene

ncs Retfærdighed vil være saa sikret mider! andre Steder, vil findes at knnne være syudcr-

dcl forcstaacdc nye System som under det nu-! lig anderledes. Men, som det viser sig af de

væiende; jeg kan ikke Andet end anse det for statistiske Beretninger om de civile Retssager i

utvivlsomt, at det nye System i boj Grad ! Femaaret 1863—1867, kan Antallet af de

vil fordyre Procesforelsen, og kun med Hen-

syn t i l AfgjørelserneS hurtige Tilvejebringelse

kan jeg indromme, at dcr muligvis i visse

Retninger vilde foregaa et Fremskridt' ved Sy-

stemets Indforelse, dog langtfra ikke et saa

i den ordinære Civilproccsses Former behand-

lede Sager, der appelleres t i l Hojesteret, an-

staaes t i l omtrent 1„ pCt. af det hele Antal,

saa at altsaa henved 99 pCt, af Tallet finde

Afgjørelse forinden. Hvad nu de Sager an-

stort, som man synes at have tænkt sig, og det! gaar, dcr indkomme til Ovcrretterne, da ere

staar for mig klart, at fuldt saa meget i denne

Hmscendc vil kunne opnaaes ved mindre ind-

gribende Forandringer i den nu bestaaende

Tilstand, navnlig naar man efter den Anlcd-

Omkostningerne ved disses Forelse ganske vist
særdeles moderate; men det er derhos at be-

mærke, at efter de ommeldte Beretninger kan

blandt de Sager, der afgjsres ved Underret-

ning, som Grundloven dertil giver, stillede det ^ terne udenfor Kjobenhavn i den ordinære Ci-

som sin Opgave, gaaende ud fra den nnvæ- vilprocesscs Former, Antallet af dem, der ap-

rende Ordning som Grundlag, at underlege, pelleres t i l Overretterne, ikkun auslaacs t i l

i hvilken Udstrækning det vilde være mnligt! neppe 8 pCt., og det er saalcdes mer end

at lade den i de to fsrste Instantscr her- ! 92 pCt. af alle denne Slags Sager, ?:

skende Skriftlighed aflyse af Mundtlighed, af de Sager, som angaa en storre Værdi end

Alle andre Fortrin ved den Organisation, 200 Kroner, der ikke komme videre end t i l

der er given det offentlige Proccsvæsen, ere til ! Underretterne og afgjøres med den i hoj Grad

ingen Nytte, n.iar den har den Mange!, at i ringe Bekostning, fom udførdres t i l at faae en

Benyttelsen er forbunden med uforholesmces- Sag procederet og behandlet ved disse Dom-

sige Omkostninger. Der vil da indtræde en ^ stole. Dertil kommer endnu, at den lette Ad-

almindelig Sky for at henvende sig t i l de of°! gang, der haves t i l i Uformuenhedstilfælde at

fentlige Domstole, og Borgerne ville stræbe at ^ erholde f r i Proces og Hjælp af en befalet

hjælpe sig som de kunne uden disse, hvilke ^ Sagfører, — Begunstigelser, der forholdsvis

Retstab der end ville være forbundne med ̂  komme t i l Anvendelse hyppigere ved Over-

denne Afholdenhed. En altfor bekostelig offent-, retterne end ved Underretterne og hyppigst ved

lig Retspleje kan endog synes værre end slet! Hojesteret, — yderligere bidrage t i l at fjerne

ingen, naar den, som en for ikke lang Tid ^ ethvert fra Omkostningsspørgsmaalet hidrsrende

siden procederet bekjendt Sag har vist pai en ̂  Tryk, som kunde besvære den rimelige Benyt-

monstres Maade at være Tilfældet i England, ^ telse af den borgerlige Retsplejes Institutioner,

kan node en Mand, fordi han er istand t i l at Hvor ganske anderledes vil det ikke derimod

betale, t i l at udrede enorme Summer for at! stille sig efter det forestaaede nye System,

forsvare sin aabenbare Ret imod ojensynlig Efter dette skulle i Almindelighed alle Sager,

bedrageriske Machinationcr. Om Bckostelig- ^ der angaa en Værdi af over 400 Kroner,

heden ved at fole Processer under det hos os indbringes for de nye Kollegialretter, af hvilke
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der kun skal oprettes 6 for hele Landet, og ^

fra hvilke altsaa Storsteoelen af Beboerne!

ville vcere fjernede ved langt storre Afstande end

fra de nuvcerende Hjemting. Det er klart,

at det vi l vcrre umuligt at procedere ved disse

Kollegialretter for den samme Bekostning som!

nu ved Underretterne. Strar det fsrste Dje-,

kast vil lede hen t i l , hvad Omkostningerne au-,

gaar, snarere at hente Maa!cst?fken fra de

nuvcerende Overretter. Men der er ingen

Tvivl om, at denne Maaleftok endnu vil være

meget for lav. Den Opgave, som det fore-

staaede nye Processystem vil stille t i l Eag-

forerne, vil være betydeligt vanskeligere end

den, der nu stilles t i l dem. Navnlig vil der

ved Hoveoforhandlingeu, hvor paa cengang

den mundtlige Afhoring af Vidnerne i For-

bindelse med den svrige Bcvisforclse og tillige'

den endelige Plcrdering as Sagen skal foregaa, ^

stilles ganske særdeles Krav t i l Sagfoverens

Aandsnærværelse og omskuende Blik saavelsom

til hans mundtlige Fremstillingsevne, og det

kan derfor fomdsees, at det ved enhver Ret

vil blive nogle ganske faa, som de bedst an-

sete Sagførere, der ville komme t i l at dele

imellem sig næsten alle de Sager, der ere at!

procedere. Disse Faa ville selvfølgelig lade sig ^

betale dyrt; men det vil blive anset som faa

farligt at lade en mere middelmaadig Sag-

forer træde op imod en bedre, at Parterne, ^

naar de nogenlunde kunne det, ville tro sig

nodte t i l at underkaste sig endog meget heje ^

Fordringer. Det vil derhos ordentligvis neppe

engang være gjort med Betalingen t i l den

plcrderende Sagfører. Overlæsset som denne!

vil vcrre med det umiddelbare Arbejde ved!

Retsmedeme i et stort Antal Sager, vil hau

ikke kunne overkomme den store Tidsanvendelse,

som ofte vil udførdre« t i l ved gjentagnc Konfe-!

rencer med Parten og de mangehaande Under-

ssgclser, der tidt ville være at anstille, behori- >

gen at forberede Sagen t i l Proceduren, og

han vil da forlange, at Sagen forelægges ham ^

fovclobigm forberede! og instrueret af en an-

den Retskyndig, saaledcs at Parten vil blive

nsdsaget t i l at have tvende Sagførere istedct-!

for een, en Prokurator, som han umiddelbart ^

henvender sig t i l , t i l at instruere den andenø

scm skal udføre Pladeringen. Paa denne,

Maadc ser man idetmindste, at Forholdene have

ordnet sig andre Steder, hvor lignende Proces-

systemer findes indfortc, og der er ingen Grund

t i l at antage, at Tingene skulde stille sig

anderledes her. Kommer nu hertil de nye Ud-

gifter, der, for at Byrden ved at msde

som Vidner og Synsmænd for Kollegialretten

ikke skal blive altfor utaalelig, maa paalcegges

Parterne t i l at vederlægge dem, der saaledes

maa mode, og tages tillige i Betragtning, at

den mn'ærende Adgang t i l at erholde fri Pro-

ces under det nye Processystem sandsynligvis

betydeligt maa indskrænkes, og i al Fald under

en Tilstand, hvor saameget vil komme an paa

at erholde den mest udmærkede Sagforelse,

ganske vist ikke vil have det Værd for de Paa«

gjcrlden^e, som den nu har, falder det i Djnene,

at den Fordyrelse af Procesforelsen, som det

nye System nødvendigvis maa medforc, vil

blive endog særdeles betydelig.

Og spørgcr man nu, hvad der skal be-

væge t i l ikke destomindre at gjsre denne For-

andring, og navnlig hvad der skal motivere,

at Borgerne beroves deres Adgang t i l , med de

smaa Bekostninger at erholde deres Retstræt-

ter paakjendte ved de stedlige Underretter

for at henvises ti l den altid bekostcligere

og formedelst Afstandenes Forogelse for de

Fleste ogsaa ellers byrdefuldere Procesforelse ved

Kollegialretterne, da er dette, som det let fees,

ikke fordi en saadan Forandring skulde være

en nødvendig Betingelse for, at Grundlovens

§ 74 skulde kunne ansees opfyldt, men det el

en Fslge af, at det af Kommissionens Fler-

tal er antaget, at en Indførelse af Mundt-

lighcdsprincipct for Procesførelsen paa den

Maade, som det almindeligt er sket udenfor

England, vilde være en i sig ufuldstændig For-

anstaltning, som en konsekvent Tankegang

maatte onske suppleret ved at faae Processens

Gang i alle Henseender behersket af det saa-

kaldte Umiddclbarhcdsprincip, der formentlige«

skal være den Kilde, Fordringen om Mundt-

lighed maa søge tilbage t i l som den Grund,

der skal retfærdiggøre den. Det forlanges,

at ikke blot Parternes Plædering af Sagerne,

men ogsaa Vidnernes Forelse skal foregaa

mundtlig for den Ret, der skal afsige Dom-

men, saaledcs at Dommerne selv umiddelbart
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se og hore Vidnerne, istedetfor at lade sig

neje med skriftlige Beretninger om, hvad disse

have forklaret for en anden ti l Modtagelsen af

deres Vidnesbyrd beskikket Autoritet. Men!

skal dette gjennemføres, kan det ikke tilstedes!

Parterne at lade Sagens faktiske Sammenhæng !

underkaste en gjentagen Prøvelse af forskjellige

Retter, thi man kan ikke, hvad der, hvis dette

skulde ske, vilde vcrre nødvendigt, lade Vid-

nerne møde gjeniagne Gange for at forklare

det Samme, først for den ene Ret og dernæst

for de højere Retter. Appel med Hensyn t i ! !

det Faktiske i Sagen niaa derfor i alt Væsentligt ^

afskaffes. Hvad Retsspørgsmaalet angaar, skal

Appel tilstedes; med Hensyn t i l Epørzsmaalet

om, hvad der er bevist eller ikke bevist, maa

det derimod, have sit Forblivende ved den Rets

Dom, for hvilken Vidnerne umiddelbart have

afgivet deres Forklaringer. Men saaledes at

domme uden Appel kan i Sager af nogen

Vigtighed ikke bctroes en Enkeltdommer, og

Indretningen af Kollcgialretter, saaledes som ^

det er forestaaet, t i l at være den ordinære

Domstol (med Hensyn t i l Bevisspørgsmaalet

baade fsrste og sidste Instants) for alle borger-

lige Retstrættcr, der ikke ere ganske ubetyde-

lige, bliver herefter en Nødvendighed.

At Gjennemførelien af det nævnte saa-

kaldte Umiddelbarhedsprincip ved Bevisførelsen

skulde være af en saa særdeles Vigtighed for ^

Tilvejebringelsen af en god Retspleje, turde

imidlertid være en Paastand, der vel kunde

trænge ti l noget nærmere at bevises, i al Fald

naar den gaar saa vidt, at den, blot for at,

faae dette Princip gjennemført, ikke vil sky

store og vigtige Opoffrelfer i andre Henseen-'

der. For det Første kan det ikke lades uerin-

dret, at det overhovedet kun er i de færreste

borgerlige Retstrætter af nogen Vigtighed, at

Vidnebemset spiller en afgjørende Rolle. Langt ^

hyppigere drejer det sig ved Sagernes Afgjø-

rclse om Fortolkningen af Retsregler eller af!

skriftlige Dokumenter, end det kommer an paa, ^

hvad mundtlige Ord der kan oplyses at være

faldne imellem Parterne, og det, der er Spørgs-!

maal om, er altsaa, at lade et Hensyn, der

i al Fald kun, hvad en Del as de forefaldende

Sager angaar, kan have nogen Betydning,

erholde Indflydelse paa Procesreglerne for alle

Men gaar man dernæst ind paa nsjere at

undersøge, hvori da de store Fordele bcstaa,

der skulle vindes, ved at Dommerne selv faae

at se og høre Vidnerne, da kan det jo ganske

vist indrømmes, at undertiden vil den person-

lige Samværen med disse kunne vcrre en

Hjælp t i l tilfulde at forstaa deres Mening og

t i l at kiste et klarere Lys over, i hvilken Grad

der tor fæstes Tiltro t i l deres Udsagn; men

det tnrde være at gjøre den nu brugelige

Maade at faae Vidneudsagnene konstaterede paa

en stor Uret, at mene, at denne ikke i det Hele

taget skulde være fuldkommen tilstrækkelig, og-

saa for de Dommere, der kun lære disse Ud-

sagn at kjende af de foretagne skriftlige Op-

tegnelser. Jeg skal ikke opholde mig ved, at

undertiden, hvor det er udannede Almnesmænd,

som aldrig have levet udenfor en vi3 snever

Kreds, der skulle afhøres, vil den Dommer,

hvem forskjellige sproglige og andre Ejendomme-

ligheder i denne Krcds ere ubckjendte, endog

maatte foretrække det som paalideligere at er-

holde Vidnesbyrdet middelbart igjennem den

lokale Dvrigheds Afhøring, istedetfor selv at

modtage Forklaringen; men betænkes det, at

det, hvor en borgerlig Retstrættc skal afgjøvcs

efter Vidnebevis, ordentligvis kommer an paa

at erholde en Konstatering af visse bestemte

Fakta, som nøjagtigen maa præciseres, synes

der sjælden at kunne være nogen Trang t i l

mundtligen at here nogen videre Udvikling

af Vidnet end den, der fyldestgjørende haves

tilstede i skriftlig optegnede Svar, der ligesaa-

fuldt ville være tilgjængelige for enhver Anden

som for den, der har paahort dem, og hvad

dernæst Bedømmelsen af Vidnernes Troværdig-

hed angaar, kan det vel være tilladt at tvivle

om det ikke i Reglen vil være nok saa godt

i den Henseende at lade det komme an paa

saadanne bestemte Kriterier, som lade sig op-

tegne og konstatere med overbevisende Kraft,

ogsaa for den, der ikke selv har iagttaget dem,

som at stole paa det dog ofte skuffende Ind-

tryk, man modtager af en Personlighed den

første Gang, man ser den for sine Djne, især

naar dette sker under Forhold, der ved deres

Uvanthed virke saa forstyrrende paa Mange,

l som det, at skulle mode til at lade sig afhøre

! i ?n offentlig Ret. Efter min Overbevis
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ning vil det derhos være en ganske over-
ordentlig Mangel ved den Vidneføringsmaade,
der skal finde Sted efter Kommissionsflertallets !
Forslag, at ifølge samme Vidneforklaringerne,
naar de efter Umiddelbarhedsprincipets Norm
afgives ved Vidnernes personlige Mode for den
Not, der skal domme i Sagen, skulle benyt-
les som Bevisgrundlag, uden ved deres Af-
givelse nojagtigen at nedskrioes og uden, efter
at være nedskrevne, at vedtages af Vidnerne;
thi en af de vigtigste Garantier for Vidne-
udsagnenes Sandhed turde netop være den,
som haves i, at Vidnerne vide, at hvad de
have sagt, er saaledes opbevaret, at de kunne
drages t i l Regnstab derfor, hvis der skul^c
befindes nogen Urigtighed deri, og det synes
ikke at være nogen ganske ubillig Fordring, at
en Domfældelse ikke skal begrundes paa faa-
danne Opfattelser af mundtlige Mtrinzer, som
dm Paagjældende uden Ansvar kan vægre sig
ved at vedstaa og erklære beroende paa M is -
forstaaelscr. Men afviger man i denne Hen-
seende fra Forslaget og forlanger Vidneudsag-
nene nojagtigen nedstrevne og vedtagne, da er
man i Virkeligheden atter inde paa det gamle
System for Vidneforelsen, som gjør Appel-
institutets Vedligeholdelse mulig.

Og var der intet Andet at indvende imod
Kommissionsflertallets Forslag, maatte cfter
min Mening dets Afskaffelse af Appelinstitutet
med Hensyn t i l Bevisspørgsmaalet gjsre det
aldeles utilraadeligt. Det kan sindes praktisk
hensigtsmæssigt, under visse Omstændigheder
at indskrænke eller besvære Adgangen t i l Appel;
men en almindelig Udelukkelse af enhver Ad-
gang t i l at faae en engang udtalt Dom over
et i en Proces omtvistet faktisk Forhold under-
kastet en ny Provelse af en overordnet Dom-
stol, vilde ganske vist blive folt som en stor
Mislighed. At udelukke en saadan Adgang
under Omstændigheder, hvor Mængden og
Tvivlsomheden af de forskjellige Momenter, der
ere at tage i Betragtning, gjør det let, at et
falsk Skin kan trænge ind, at Fejltagelser og
Overseeiser kunne opstaa, vi l altid blive
betragtet som et Magtsprog, der ikke frygter
for, istedetfor Anstrengelsen for at komme det
Rette saa nær som muligt, at lade Tilfældig-
heden være det Naadmde, og i en særlig Grad

synes der nu derhos at være et Spillerum for
denne Tilfældighed ved Flertallets Procesmaade,
naar Sagsafgjsrelsen, saameget som det efter
den skal være Tilfældet, kan komme t i l at af-
hænge af, hvad der kommer frem først i det
sidste Djeblik under Hovedforhandlingen, hvor
den egentlige Beuisforelse skal foregaa, saa
sent, at der maa kunne blive en rig Mark for
Overraskelser og alle de uheldige Folger, som
Mangelen paa Tid t i l behorigen at betænke
sig og sætte sig ind i, hvad man maa modi-
ficere i tidligere Opfattelser, kan medføre.
At den Adgang, Flertalsfoi slaget aabner t i l
under særegne Omstændigheder undtagelsesvis
at kunne erholde en engang afsagt Dom
paany provet af den samme Ret, som har
afsagt den, i ingen Maade vi l kunne erstatte
Appellen, kan jeg ikke tro kan behøve nogen
Udvikling. Kunde man tcrnke sig denne Ad-
gang benyttet i et noget storre Omfang, saaledes
at den i Virkeligheden kom t i l at gjøre Tje-
neste som det nuværende Avvelinstitut (vel at
mærke med den Forandring, at man da istedet-
for den enkelte Provelse ved den overordnede
Ret fik en dobbelt Provelse dels ved denne i
Henseende t i l Retsspørgsmaalet, dels ved den
underordnede i Henseende t i l det Faktiske), vilde
i ethvert Fald de Fordele, man vi l tillægge
det nye System med Hensyn t i l Tilvejebrin-
gelsen af en storre Hurtighed i Retsplejen,
væsentligen gaa tabte.

Ser man nemlig bort fra, hvad T id der
kan medgaa, naar Appel finder Sted, vilde
man ganske vist fejle meget ved at tro, at
det nye System i nogen mærkelig Grad skulde
kunne bidrage t i l at forkorte den Tid, der in-
den en Dom kan opnaaes, hengaar med Proce-
duren. Som nylig bemærket, turde Systemet
medføre en ikke ringe Fare for betænkelige
Overraskelser i det sidste Djeblik af Proceduren,
men idet man, tildels vel for at formindske
denn? Fare, har fastsat en lang Række Stadier,
som Proceduren regelmæssigen skal gjennem-
lobe for at forberede Hovedforhandlingen,
kan det paa ingen Maade siges at være no-
gen summarisk Procesmaade, Systemet vi l ind-
fore. Procedurens Mundtlighed og den dog
ingenlunde undtagelsesfri Regel, at Parterne
ordentligvis ved Sagens fsrste Foretagelse paa

34
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eengang skulle opgive, hvilke Bevismidler de

agte at benytte, kunne vcl bidrage noget t i l at ^

modvirke en Udhaling af Proceduren; men

foruden at de i disse Henseender paatænkte

Bestemmelser, som det senere skal blive omtalt, paa

ingen Maade kunne anfees saalcdes knyttede

t i l det nye System, at de ikke skulde kunne

indføres uden dette, faa er det paa den an-

den Side at bemærke, at visse af det nye

Systems Ejendommeligheder maa synes eg-

nede t i l netop at fremkalde betænkelige Ud-

sættelser Det er under alle Processystemer

forbundet med store Vanskeligheder, naar Sag-

førerne ikke selv vise Iver for at paaskynde

Sagerne, — og af naturlige Grunde vil

allevegne denne I re r meget ofte savnes —

at faae Afgjørelsen fremdrevet. Indførelsen

af Mundtlighed kan formindske Anledningerne

t i l Udsættelse, men der vi l blive nok tilbage,

og bliver det, som tidligere henpeget paa, T i l -

fældet, at det nye System bliver Aarsag til,

at de fleste Sagers Udførelse koncentreres paa

nogle faa fortrinligt ansete Sagføreres Hæn-

dci, vil der i disses Overbebyrdelse fiemkomme

en ny Grund t i l , at Sagerne trækkes i Lang-

drag; men desuden kan det ikke vcere Andet

end, at den Fordring, som Systemet gjør, at

Vidnerne, istcdetfor at afhøres efterhaanden,

som der er bedst Leilighed dertil, samtlige

skulle fremstilles paa eengang t i l Afhøring un-

der Hovedforhandlingen, ideligt maa give An-

ledning ti l , at denne bliver udsat og atter

udsat, fordi det paa Grund af anmeldte For-

fald eller faktisk Udeblivelse fra den Enes

eller den Andens Side viser sig umuligt, t i l

den først vaatamkte Tid at faae famlet alle

dem, der skulle vcrre samlede.

Det turde derfor med Feje kunne menes,

at kun forsaavidt Adgangen t i l Appel for-

mindskes, kan der vane nogen Grund ti l at

vente, at en Forkortning af Processerne skulde

kunne blive Følgen af det nye System; men

foruden at jo som bemærket istedetfor Appel-

len med Hensyn t i l det Faktiske tildels skulde

kunne træde en ny Indbringelse for samme

Ret, og at Appellen med Hensyn t i l Rets-

spørgsmaalet skulde vedblive, saa at der dog

vilde være tvende Retsmidler, der kunde for-

søges benyttede efter hinanden, saa vilde i al

Fald den noget større Hurtighed i enkelte Sa-

gers endelige Afgjsrelse, som ad denne Vej

skulde opnaaes, paa en betænkelig Maade

kjøbes med en forøget Langsomhed i

Behandlingen af det langt overvejende Flertal

af Sagerne. Her bliver nemlig atter at tage

i Betragtning, at, som ovenfor bemærket, nu

ovcr »/.o af de i den ordinære Civilprocesscs

Former behandlede Sager ikke gaa videre end

t i l de lokale Underretter; thi der kan ikke

være nogen Tvivl om, at gjennemsnitsvis

blive disse Sager nu afgjorte i saa kort en

Tid, at det, ligesom tidligere omtalt med Hen-

syn t i l Bekostningen, ogsaa i Henseende t i l

Hurtigheden af deres Fremme maatte blivc et

føleligt Tab, om de nu skulde undergives det

nye Systems omstændelige Behandling ved

Kollcgialretterne.

I det Foregaaende har jeg alene omtalt

de Betænkeligheder, der efter min Formening

i de procederende Parters Interesse stille

sig imod Flertalsfcrslagets Ophøjelse t i l Lov.

Jeg har ikke omtalt de forsgede Udgifter for

Statskassen, som det vil medføre, navnlig t i l

de nye Kollegialdomstole, som det vi l have

indrettede; heller ikke har jeg omtalt den For-

øgelse, det vil afstedkomme i Byrden for de

udenfor Prvcessen Staaende. der tilkaldes som

Vidner, Synsmænd eller desl., en Forøgelse,

som ganske vist ikke er for Lidet at regne;

thi dels skulle de Paagjældende, istedetfor at

de nu kun ere pligtige t i l at mode ved det

lokale Hjemthing, efter Flertalsforstaget kunne

kaldes t i l at fremstille sig for Kollegialretten

i Afstande fra deres Hjem, som ofte ville va>rc

ingenlunde ubetydelige, og dels vil den forc-

slaaede Procesmaade medføre, at de langt

mere end nu ville være udsatte for at tabe

Tid ved at komme t i l at vente paa Rets-

stedet indtil Retsforhandlingen har naaet det

Punkt, at de kunne afhøres, ja at det let vil

kunne indtræffe, at de maa møde gjentagne

Gange, fordi det viser sig, at der mangler

nogen af de mange Betingelser for, at Bevis-

førelsen efter det nye System med Nytte vil

kunne fremmes, saa at Forhandlingen derfor

maa udsættes. Disse foiskjellige Ulemper vil

jeg imidlertid ikke nærmere dvæle ved. Efter

Alt, hvad jeg tidligere har anført, maa jeg
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anse den soreslaaede Proccsordning for uheldig

i selve dens Grundtræk og navnlig staaende!

langt tilbage for den Ordning, som vi nu

have, og det er mig derfor umuligt Andet end ^

.'Irorligen at fraraade at skride videre frem

ad den ved Forslaget betegnede Vej.

Ganske vist vil der kunne paavises For-

skjclligt i de nu gjcrldende Civilprocesregler,

som utvivlsomt maatte onskes ændret, og for-

saavidt Grundloven har villet, at der skal

stræbes hen t i l Indforelsen af en udvicet

Mundtlighed i Procesforhandlingerne, er jeg

ogsaa af den oprigtige Mening, at der kan

gives Forskrifter i denne Retning, som ikke

blot vilde være uden Betænkelighed, men som

i sig selv vilde vcere gavnlige; men derfor

bchsver ikke den bestaaende Ordning at under-

gaa en saadan Revolution, som Flertalsfor-

staget ga r ud paa. De er neppe Mange,

der rille være uenige i, at de nuværende Ap-

pclfrister ere urimeligt lange, og at ogsaa i

flere andre Henseender de nuværende Tids-

bestemmelser for Proccshandlingerne kunde

trænge ti l en Forandring; men herom, ligesom

ogsaa om en mcrc summarisk Fremgangs-

maade i Processager, der ere aldeles

likvide, kunde der træffes Specialbestemmel-

ser, som ikke iøvrigt vilde drage videre

Fslgcr efter sig, og jeg kan kun beklage, om

disse eller lignende, mindre indgribende Forbed-

ringer skulle forhindres ved, at man vægrer sig

ved at gaa ind paa Rettelser i det Enkelte,

fordi man har t i l Hensigt at søge det Hele

omstyrtet. Jeg er ogsaa meget tilbojelig t i l at

antage, at det vilde være t i l Nytte, om der

blev givet Dommerne en storre Myndig-

hed med Hensyn t i l Procesledelsen end den,

de nu ere istand t i l at udcve. Regelmæssige«

forbliver Eagen nu, saalænge den er under

Procedure, i dens Realitet ubekjendt for Dom-

meren, der først sætter sig ind i dens Akter,

naar den er optagen ti l Dom, cg heraf er

det en Folge, at uagtet alle de Forskrifter,

der ere givne om, at Dommerne ikke under

Processens Gang bor give Parterne længere

Udsættelser end fornedent, bliver der, naar Pro-

cessen forlober paa sædvanlig Maadc, ikke

Spørgsmaa! om, at Dommeren skulde kunne

gribe alvorligt ind for at afskjære overfiodig

Procedure eller forhindre unyttig og tidsspil-

dende Bevisforelse. Kun hvor han af dm

ene P«rt udtrykkcligen opfordres t i l efter au-

stillet Uiroersøgelse at standse Misbrug i denne

Henseende fra den anden Parts Side, kan der

af ham ventes en Indskuden derimod, der

dog altid vil være forbunden med saa stor

Omstændelighed, at den kun med Betænkelighed

vi! blive paakaldt. Dommerens Ubekjendtskab

med Sagen, medens den endnu procederes, er

cgsaa en Ulempe ved den for ham foiegaa-

ende Vidneforsel. Han hindres derved fra at

udvikle den Virksomhed med Hensyn t i l at

lede Vidneforhoret, som han ellers med Nytte

kunde udove, og efter min Opfattelse er det

alene heri, at der med Grund kan søges no-

gen væsentlig Mangel ved den nuværende

Fremgangsmaade ved Vidnebevisets Tilveje-

bringelse. Det ligger derfor nært at spørgc,

om det ikke vilde være et Fremskridt at faae

indfort en saadan Deling af Procesfen i

tvende Afsnit, som under forskjellige Varia-

tioner er almindelig i andre Lande, og hvis

Hovedtanke kan siges at være den, at naar

Parterne ikke i Forvejen have beredet deres

Bevismidler saaledes, at de strax kunne proce-

dere Sagen t i l Ende, men de under Sagens

Drift anse det fornsdent at tilvejebringe nye

Bevismidler, udførdres der, for at dette kan

ske, naar ikke Parterne udtrykkeligen enes om

noget Andet, en Tilladelse fra Dm merens

Side, hvorved denne, efter at have unocrsogt

det Foreliggende, fastsætter den Begrænsning,

som Omstændighederne tilsige, at der ved Be-

visforelsen bor iagttages. Det kunde dog ef-

ter min Formening paa ingen Maade tilraa-

des at indfore den i den ældre lydske Proces

brugelige Beviskjendelse, hvorved Dommeren,

naar Parternes Paastandc ere ham foredragne,

bestemmer, hvad Enhver af disse skal bevise,

hvis han vil forvente, at hans Paastand skal

knnne gives Medhold. Det turde efterhaanden

være blevet temmelig almindelig anerkjendt, at

ved en saadan Beviskjendelse blivcr den ende-

lige Dom præjudiceret paa en Maade, som

den ikke bor præjudiceres paa en Tid, da det

endnu ligger skjult, hvilke Oplysninger af Be-

tydning der, muligen endog i Retninger, der

slet ikke have været paaagtede, kunne komme
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frem igjennem Vidneforklaringerne og den ov-!

lige Bevisforelse. Den samme Indvending!

tror jeg der kan gjøres imod den af Flertallet

foreflaaede Beuiskjendelse, der ligeledes fastsæt- ^

ter, hvad der skal bevises, men uden at an-

give, hvem Bevisbyrden paahvilcr, — en Ind - i

strcenkning. som i mine Dine ikke fjerner det z

Betænkelige ved Hovedbestemmelsen, men der-!

imod tager en af de Fordele bort, som man ^

har ville! finde ved Beviskjendelsen. Derimod

vilde jeg anse det for aldeles i sin Orden, om

det paalagdes Enhver af Parterne, naar de

efter at have erfaret Modpartens Svar paa

deres Paastande fandt det nødvendigt at skride

ti l Bevisførelse, strax at angive for Retten,

med Hensyn t i l hvilke Punkler de ønskede at

fore Beois og ved hvilke Midler de agtede at ^

tilvejebringe dette, først for at Modparten, om ^

han maatte have Indvendinger imod, at der-!

ti l indrømmes Udsættelse, saaledes paa den na-

turligste Maade kan gives Lejlighed ti l i den

Henseende at erhverve Rettens Afgjørelse, og

dernæst for at drr i det Omfang, hvori Ad-

gang ti l Bevisførelse er bleven begjcert og der»

efter af Dommeren tilstaaet, kan haves en ^

Gramse, hvis Overskridelse man kan forbyde, i

t i l derved at forhindre, at gjentagne Paaskud

om at ville fore nye Beviser skulle benyttes ^

til at drage Processen i Langdrag t i l Mod- ^

partens Fortrædigelse. T i l en saadan Ord-!

ning vilde jeg dernæst anse det fo> naturligt og !

nyttigt at knytte Bestemmelsen om, at det,

naar Parterne, efter i skriftlig Form at være

fremkomne med deres Paastande og Angivelsen

af de Fakta, hrorpaa de støttede disse, yder-

ligere vilde udvikle sig angaaende Sagen, en-

ten med Hensyn ti l Spørgsmaalet, om og hvor-

vidt der skulde aabnes Adgang t i l videre Be-

visførelse, eller, naar herom ikke var Tale eller

Bevisførelsen var tilendebragt, med Hensyn t i l

Tuistemaalet i dets Helhed, kunde forlanges,

at denne Udvikling ti l Forebyggelse af unød-

vendigt Ophold og overflødige Skriverier skulde

foretages mundtligt. Ved ar modificere vor

Proces paa denne Maade, vilde man i vigtige

Henseender nærme sig den i Frankrig bruge-

lige Procesmaade, hvis Udbredelse ved frivillig

Optagelse i mange af de omliggende Lande

særligen maa henvende Opmærksomheden paa

den, naar man vil søge Mønstre andetstedsfra,

og ganske vist vilde de her paapegede Foran«

dringer i den nuværende Fremgangsmaade ikke

være ringe, men dog ejhellcr af en saadan Be-

tydning, at der maatte brydes med hele den

hidtidige Udvikling, De ejendommelige For-

trin ved vor Proces, som skyldes denne væsent-

lige« igjennem Prazis foregaaede Udvikling,

vilde uden Tvivl ved en varsom Reform i de

antydede Retninger fuldt vel kunne bevares,

hvilket, da dog i mine Djne de Mangler, som

der kan være Spørgsmaal om at afhjælpe, ikke

staa i noget Forhold t i l hine Fortrin, for mig

stiller sig som den nødvendige Betingelse for

enhver Innovation, der skal antages at kunne

virke heldbringende.

Den ved allerhsjefte Reflript af 28dc Februar 1868 nedsatte Kommission-

Kjøbenhavn, Juni 1877.

Fr. Krieger. I . Nellemann, C. Z. Klein. G. 5 Kicard. W. Usling.
C. Goos. C. Liebe. G. Brock. C. Kimestad. C, Nyholm.
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