
Den Civile Retspleje 

Indhold 
Den Civile Retspleje........................................................................................................................................................... 1 

1. Indledning og emneafgrænsning .................................................................................................................................. 5 

Den civile retspleje (kap. 1.1) ........................................................................................................................................ 5 

Den civile retsplejes funktioner (kap. 1.2) .................................................................................................................... 5 

Den civile retspleje og alternativ konfliktløsning (kap. 1.3) .......................................................................................... 5 

Den civile retsplejes retskilder (kap. 1.4) ...................................................................................................................... 5 

Noter til forelæsningen (05/09/2019) .......................................................................................................................... 6 

2. Domstolssystemet – opbygning og aktører i civile sager .............................................................................................. 8 

Domstolssystemets opbygning (kap. 2.1) ..................................................................................................................... 8 

Aktørerne i en civil sag. Dommere, parter og rettergangsfuldmægtige (kap. 2.2) ....................................................... 8 

3. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ..................................................................................................... 15 

Indledning (kap. 3.1) ................................................................................................................................................... 15 

Danske domstole (kap. 3.2) ........................................................................................................................................ 15 

Menneskerettighedsdomstolen (kap. 3.3) .................................................................................................................. 15 

De enkelte krav (kap. 3.4) ........................................................................................................................................... 16 

4. EU-ret .......................................................................................................................................................................... 18 

Indledning (kap. 4.1) ................................................................................................................................................... 18 

Det civilretlige samarbejde (kap. 4.2) ......................................................................................................................... 18 

Præjudicielle spørgsmål (kap. 4.3) .............................................................................................................................. 18 

EU-rettens håndhævelse (kap. 4.4) ............................................................................................................................ 18 

5. Den civile retsplejes grundlæggende principper ........................................................................................................ 19 

Indledning (kap. 5.1) ................................................................................................................................................... 19 

Den kontradiktoriske proces og processtoffet (kap. 5.2) ........................................................................................... 19 

Dispositionsprincippet (kap. 5.3) ................................................................................................................................ 20 

Forhandlingsprincippet (kap. 5.4) ............................................................................................................................... 21 

Kontradiktionsprincippet (kap. 5.5) ............................................................................................................................ 22 

Koncentrationsprincippet (kap. 5.6) ........................................................................................................................... 22 

Rettens procesledelse og forligsmægling (kap. 5.7) ................................................................................................... 22 

Noter til forelæsningen (05/09/2019) ........................................................................................................................ 24 

6. Offentlighed og mundtlighed ...................................................................................................................................... 25 

Indledning (kap. 6.1) ................................................................................................................................................... 25 

Retsmøder (kap. 6.2) ................................................................................................................................................... 25 

Dokumenter (kap. 6.3) ................................................................................................................................................ 25 

7. Hvilke sager kan behandles af domstolene ................................................................................................................ 26 

Domstolens rolle i civile sager (kap. 7.1) .................................................................................................................... 26 

Rette sagsøger. Retlig interesse (kap. 7.2) .................................................................................................................. 26 



1. Indledning og emneafgrænsning 
Den civile retspleje (kap. 1.1) 

• Bogen beskæftiger sig med den borgerlige retspleje og ikke strafferetsplejen 

• Det er ikke nok at have ret, hvis man ikke kan få sin ret (retten vil ellers være illusorisk) 

 

Den civile retsplejes funktioner (kap. 1.2) 
• Mulighed for at få afklaret og fastslået retsstillingen mellem sagens parter, og undervejs kan der iværksættes 

forskellige former for mægling med henblik på forlig  

• Retsplejerådet: domstolenes afgørelser af civile retstvister og muligheden for tvangsfuldbyrdelse af disse 

afgørelser bidrager til ro og stabilitet i samfundet (virker desuden adfærdsregulerende og holdningsdan-

nende) – sørger for at den materielle lovgivning gennemføres og efterleves 

• Civilprocessen vedrører reglerne om, hvordan en part i domstolsregi kan få fastslået sin (materielle) retsstil-

ling over for modparten, når der eksisterer en konkret retstvist 

• Civilprocessens formål er at opnå den bedst mulige sagsbehandling og at sikre gennemførelsen af den mate-

rielle ret 

 

Den civile retspleje og alternativ konfliktløsning (kap. 1.3) 
• Parterne har ingen pligt til at benytte domstolene som tvistløsningsorgan og kan til enhver tid vælge at op-

give sagen eller sige tvisten løst på anden måde  

• Alternativ konfliktløsning er nævn, råd, voldgift og konfliktmægling 

• Afgørelserne fra disse kan indbringes for domstolene 

 

Den civile retsplejes retskilder (kap. 1.4) 
RPL og dens forarbejder 

• Forarbejderne til 1916-RPL kan findes online 

• RPL er blevet ændret mange gange gennem tiden 

• Retsplejeloven er opdelt i 5 bøger  

o Domsmagten m.m. 

o Fælles bestemmelser for borgerlige og straffesager  

o Den borgerlige retspleje  

o Strafferetsplejen  

o Slutnings- og overgangsbestemmelser 

• Retsplejelovens regler er præceptive, medmindre andet er bestemt ved lov 

 

Den civile retsplejes grundlæggende principper  

• Civile retspleje bygger på en række vigtige retsprincipper 



o RPL § 92, stk. 1: Sagkyndig dommer beskikkes for 4-årig periode  

o RPL § 93, stk. 4: En person som fylder 70 år kan fortsætte som sagkyndig dommer indtil årets udgang  

• Inhabilitet i en konkret sag  

o En person kan opfylde ovenstående betingelser men være inhabil, fordi vedkommende har - eller 

fremstår, som om han har - en personlig interesse i sagen  

o Speciel inhabilitet  

o RPL §§ 60-61 omhandler inhabilitet 

o EMRK art. 6: En domstol skal være upartisk og uafhængig 

o RPL § 66 og LL § 110, stk. 1, 3. pkt.: Reglerne om speciel inhabilitet finder anvendelse på enhver der 

agerer som dommer  

o RPL § 60: Indeholder en række konkrete inhabilitetsgrunde  

o RPL § 61: Fastslår at inden må handle som en dommer i en sag, når der i øvrigt foreligger omstæn-

digheder, som er egnede til at rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed (dobbeltformål = 

undgå reel risiko for at dommerens bedømmelse påvirkes af uvedkommende hensyn og undgå at 

der hos parterne i sagen opstår mistillid til upartiskheden hos de dommere, der skal medvirke i sa-

gen 

o Se s. 45-48 for en række forskellige dommer der angiver inhabilitet/ikke inhabilitet 

o RPL § 60, stk. 1, nr. 5: En dommer er inhabil, hvis dommeren har deltaget i behandlingen ved en for-

udgående retsinstans 

o I nogle tilfælde kan inhabilitet ved en dommer ”smitte” af på retsassessorer og dommerfuldmæg-

tige, der er anset ved samme domstol som dommeren (må vurderes i det konkrete tilfælde) - eksem-

pler s. 49 

o RPL § 62, stk. 1: Spørgsmålet om inhabilitet kan rejses af en part eller af dommeren selv  

o RPL § 63: Indsigelse mod dommers inhabilitet bør rejses inden den mundtlige forhandlings påbegyn-

delse 

o En dommer der ikke anser sig selv for inhabil, men er opmærksom på forhold, der af andre kunne 

blive anset for at skabe inhabilitet, må af egen drift oplyse sagens parter og eventuelle meddom-

mere om dette forhold 

o RPL § 62, stk. 2: Afgørelse om habilitet træffes af retten ved kendelse  

o RPL § 46: Hvis alle dommere i en retskreds er inhabile, må en såkaldt sættedommer fra en anden 

retskreds behandle sagen  

o U 2010.2086 Ø og U 2011.3374/3 H: Ved begge dommere er ægtefællerne partner i et advokatfirma, 

som repræsenterer sagen for en part- desuden bliver der også kigget på ejerforholdet ved firmaet - 

kigger på om ægtefællen de facto har haft noget med sagen at gøre - kigger på RPL § 61 (objektive 

del af inhabilitetsvurderingen) → § 60 er den subjektive 

▪ I den ene sag er dommeren ikke inhabil, men i den anden er vedkommende. Det kan dog 

diskuteres om disse afgørelser er korrekte i forhold til EMRK art. 6 



Anbringender  

• Led i den kontradiktoriske forhandling, at hver part fremkommer med sit syn på sagens faktiske og retlige 

omstændigheder  

• Sagsøgerens anbringender kaldes søgsmålsgrunde 

• Sagsøgtes anbringender kaldes indsigelser 

• Der er krav om, at parten skal gøre sine anbringender gældende til støtte for en påstand  

• Parternes synspunkter om retsanvendelsen (relevante retsregler og deres fortolkning mv.) er ikke omfattet 

af begrebet anbringender i RPL (hænger sammen med retsprincippet ”jura novit curia” = retten kender rets-

reglerne) 

• Faktiske omstændigheder kaldes bevisfakta (sondringen mellem retsfakta der skal påberåbes som et anbrin-

gende og bevisfakta er ikke skarp) 

 

Beviser  

• Det skal gennem de kontradiktoriske forhandlinger søges klargjort, hvilke omstændigheder i sagen der be-

strides og ikke bestrides  

• Faktiske omstændigheder, der bestrides, er genstand for bevisførelse  

• Faktiske omstændigheder der ikke bestrides, bliver lagt til grund i retten  

• Retsregler og deres fortolkning er ikke genstand for bevisførelse (ved vanskeligere juridiske spørgsmål, udar-

bejder parterne ofte materialesamlinger til retten med relevant lovgivning, forarbejder, retspraksis, juridisk 

litteratur og lign. 

 

Dispositionsprincippet (kap. 5.3) 
• Det grundlæggende retsprincip, at parterne i en civil sag har samme adgang til at disponere materielt over 

sagens genstand (de krav som parterne har rejst i sagen) 

• Har desuden visse muligheder for at fravige processuelle regler  

• Dispositionsprincippet har naturlig sammenhæng med privatrettens grundsætning om aftalefrihed og parts-

autonomi (selvbestemmelsesret) 

• Offentlige myndigheder er som parter i civile retssager underlagt forvaltningsrettens almindelige regler 

 

Parternes dispositioner over sagens genstand  

• Parterne kan materielt råde over sagens genstand på en række forskellige måder:  

o Sagsøgte kan erkende, at sagsøgerens proceskrav er berettiget (”tage bekræftende til genmæle” - 

erkenderdom, jf. RPL § 338) 

o Parterne kan indgå forlig om sagens genstand, hvorefter sagsøgerne normalt hæver sagen (retten 

træffer derefter afgørelse om sagens omkostninger - medmindre parterne frafalder dette) 

o Parterne kan aftale, at forligsaftalen skal tilføres til retsbogen som et retsforlig (indenretligt), jf. § 

270 

• Forligsaftaler er omfattet af aftaleretten almindelige regler om indgåelse og gyldighed  



o En forening har søgsmålsret hvis foreningen ved lov udtrykkeligt er tillagt klage- eller søgsmålskom-

petence  

▪ Samtlige af foreningens medlemmer kan også have en retlig interesse i sagen (giver også 

søgsmålsret til foreningen i nogle tilfælde) 

 

Sager mellem offentlige myndigheder  

• Offentlige myndigheder har processuel partsevne (myndigheden kan være part i en sag) 

• En myndighed kan anlægge sag mod en anden myndighed, hvis den sagsøgende myndighed har nedlagt en 

påstand, der kan bedømmes retligt, at påstanden er aktuel, og at den sagsøgende myndighed har en konkret 

interesse i sagen 

• Udgangspunkt: En myndighed der har truffet afgørelse som 1. instans kan ikke anlægge sag mod en myndig-

hed, der som klageinstans har ændret afgørelsen (den underordnede myndighed må acceptere den overord-

nede myndigheds afgørelse) 

o Kan dog være eksplicit bestemt i lov, at en underordnet myndighed kan indbringe en overordnet 

myndigheds afgørelse for domstolene 

o Hvis der ikke er sådan en lov, skal den underordnede myndighed have en retlig interesse, der går 

videre end blot at få medhold i sin egen praksis (ikke uvæsentlig økonomisk interesse i sagen) 

• Sager der alene støttes på planlægningsmæssige interesser, må derfor også som udgangspunkt afvises, jf. 

ovenstående 

• Lovgivningen skal være forenelig med GRL, hvorfor en kommune kan få behandlet en sag om, hvorvidt en lov 

er strid med reglen i GRL § 82 om retten til kommunalt selvstyre  

• GRL § 63 hvorefter domstolene kan påkende ethvert spørgsmål om øvrigmyndighedens grænser, giver ikke 

en myndighed, der ikke har nogen konkret interesse i en sag, ret til at anlægge sag mod en anden myndighed  

• Domstolen afviser, som ved sager mellem private og private og myndigheder, ikke sager ex officio – den sag-

søgte myndighed skal nedlægge påstand herom (dog ex officio hvis der ikke nedlægges begæring, men sagen 

påvirker tredjemand) 

• En myndighed kan også indtræde som biintervenient hvis denne ikke har tilstrækkelig retlig interesse til selv 

at anlægge sag mod en anden myndighed, men tredjemand gør det  

 

Rette sagsøgte (kap. 7.3) 
• Enkelte statslige myndigheder har selvstændig processuel partsevne – en sag kan ikke blot anlægges mod 

staten, men i stedet mod den relevante statslige myndighed  

• I tilfælde hvor en myndighed træffer afgørelse i en tvist mellem to parter, skal parterne indbringe hinanden 

for domstolen og ikke myndigheden (medmindre andet er bestemt ved lov) 

• Uenig i afgørelse fra Pressenævnet = ikke lægge sag an mod Pressenævnet men mediet  

• Uenig i afgørelse fra Advokatnævnet = ikke læge sag an mod Advokatnævnet men advokaten (medmindre 

der er tale om disciplinærsag, jf. RPL § 147 e, stk. 3) 

• Skal man dog anfægte gyldigheden af en myndighedsafgørelse, skal sagen anlægges mod myndigheden 

• Hvis en sag har været behandlet af såvel en underordnet myndighed, som en overordnet skal sagen anlæg-

ges mod den overordnede myndighed (sagsøgeren har ikke nogen retlig interesse i at anlægge sagen mod 

den underordnede myndighed) 



o Arv 

• DF art. 6, stk. 1: Finder kun anvendelse på sager, der anlægges mod en sagsøgt, der har bopæl i EU 

• DF og Lugano-konventionen bestemmer om en sag kan anlægges i Danmark, herefter bestemmer RPL hvil-

ken domstol i Danmark (hvis sag i Danmark mod sagsøgt der ikke bor i Danmark vælger DF dog også dom-

stolen) 

 

Sager hvor sagsøgte har dansk hjemting (kap. 9.3) 
Hvornår har en person dansk hjemting  

• Dansk hjemting for fysiske personer 

o Personer med dansk bopæl  

▪ RPL § 235, stk. 2: En person med bopæl i Danmark, har dansk hjemting i retskredsen, hvor 

bopælen er (hvis flere bopæle i flere retskredse = hjemting i hver af disse retskredse) 

▪ Bopæl: Det sted en person reelt har sit varige hjem (personlige ejendele og opholder sig, når 

vedkommende ikke midlertidigt opholder sig et andet sted) 

▪ Hvis statsborgerskab og ingen bopæl i Danmark og ikke kan sagsøges i udlandet, da har per-

sonen hjemting i Danmark, jf. RPL § 236 

▪ Adressen i Folkeregistret er uden rolle i forhold til reelle bopæl  

▪ Det afgørende er ikke længden af opholdet, men dets formål (er dette midlertidigt) 

▪ En asyllandssøger der opholder sig i Danmark anses ikke for at have bopæl i Danmark, jf. U 

1995.789 V 

o Personer der kun har udenlandsk bopæl  

▪ RPL § 235, stk. 2, 2. pkt.: Hvis en fysisk person både har bopæl i Danmark og et sted i udlan-

det, har personen dansk hjemting ved sin danske bopæl  

▪ RPL § 236: Er personen dansk statsborger, ingen bopæl i Danmark og ikke kan sagsøges i ud-

landet, har personen dansk hjemting i København (typisk personer beskyttet mod søgsmål i 

bopælsstaten – må også omfatte ikke-danske statsborgere, hvis disse er ansat i dansk tjene-

ste og også beskyttet mod søgsmål) 

o Personer uden bopæl  

▪ DF art. 62, stk. 2: En domstol skal for at fastslå, at en person ikke har bopæl i EU, i princippet 

(i praksis kun lande med tilknytning til personen) gennemgå samtlige EU-landes (og EFTA-

landes) interne lovgivning for at sikre sig, at hver enkelt lands interne lovgivning når til det 

resultat, at personen ikke har bopæl i dette land  

▪  Ved afgørelse af om en person har bopæl i et land uden for EU avendes blot de interne dan-

ske regler (domstolene efterser ikke tredjelandes interne regler) 

▪ Hvis en dansk domstol konstater, at en person ikke har bopæl noget sted, men at personen 

opholder sig i Danmark, har personen dansk hjemting i retskredsen, hvor denne opholder 

sig, jf. RPL § 235, stk. 3 (hvis hverken bopæl eller opholdssted – sidste sted han havde en af 

disse) 

• Dansk hjemting for juridiske personer  

o Selskaber, foreninger, fonde og andre private sammenslutninger 


