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Kap. I.

Retternes Virkekreds.
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første Afsnit.
Almindelige Bestemmelser.
Kapitel I.
Retternes Birkekreds.

§1
Enhver borgerlig Retstrætte, som ikke
ved særlig Lovforskrift er henlagt t i l eller
i Følge Overenskomst mellem Parterne (§ 11)
indbringes for Underret, behandles i første
Instans af Landsret.
§ 2.
T i l Underretterne henlægges:
1) Søgsmaal angaaende private Formuerettigheder, naar Genstanden for samme
i Penge eller Penges Værd ikke overstiger 400 Kr.
2) Sager angaaende Skatter, Afgifter og
andre lignende Adelfer af offentligretlig
Beskaffenhed til Stat, Kommune, Embeder og andre offentlige Indretninger,
naar Genstanden for famme ikke overstiger 400 Kr.
3) Sager angaaende Servituter og mindre
omfattende (partielle) Brugsrettigheder.
4) Sager om Veksler og visse andre Gældsbrebe (§ 293, jfr. § 290).
5) Ægtestabsfager (§ 295).
6) Sager angaaende Mortifikation af Gældsbreve, ved hvilke der er givet Pant i
fast Ejendom (§ 314).
7) Sager,
hvorved
Faderskabet
t i l 1uægte
bidrag
Børn føges
kan
paalægges
oplyst,
forFaderen.
at Underholds-

2

Kap. I.

Retternes Virkekreds.

8) De i § 322, sidste Stykke ommeldte Sager.
9) Sager angaaende strafbare Handlinger,
der ved Lovgivningen ere henviste t i l
privat Forfølgning, jfr. Lov om Strafferetsplejens § 35, forsaavidt der ikke paastaas højere Erstatning end 400 Kr.
§ 3.
Sagens Værdi bestemmes efter Paastanden i Stævningen. Bestaar Søgsmaalet
af flere Poster eller Fordringer, sammenlægges disse. Ved Krav paa noget mod
Erlæggelse af en Modpæestation medregnes
denne ikke.
Der tages intet Henfyn t i l Procesomkostninger og de ved Stavningens Dato
endnu ikke forfaldne Renter, ej heller t i l
senere Nedsættelse af Paastanden.
§ 4.
Drejer Sagen sig om Rettigheden t i l
periodiske ldelser eller Indtcegter, bliver
dens Værdi at bestemme efter følgende
Regler:
1) Ere uartige Idelser eller Indtcegter erhvervede, betingede eller tilsagte for bestandig, eller for flere end de ved Sagens Anlæg (§ 84) levende Perfoners
Livstid, eller for et bestemt Tidsrum,
der ikke er kortere end 25 Aar efter det
ncevnte Tidspunkt, bliver Værdien af
Rettigheden at sætte lig med det 25dobbelte af et Aars Beløb.
2) Ere aarlige Adelser eller Indtcegter erhvervede, betingede eller tilsagte for en
enkelts eller flere ved Sagens Anlæg
levende Personers Livstid eller i øvrigt
for ubestemt Tid, sættes Rettighedens
Værdi lig med det 5dobbelte af et Aars
Beløb.
3) Kunne Ldelser eller Indtcegter ikkun
oppebæres et bestemt Antal Gange,
sættes Rettighedens Værdi lig med en
enkelt Ldelses Beløb taget dette Antal
Gange, dog ingensinde over 25.
Er Beløbet af uartige Adelfer eller I n d tcegter ikke lige stort de forskellige Nar,
tages Gennemsnitsbeløbet som Enhed.
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§ 5.
Lyder Paastanden ikke paa en bestemt
Pengesum, ansættes Værdien af dens Genstand ved Rettens Skøn.

§ 6.
I de i de tvende foregaaende Paragrafer omhandlede Tilfælde er Rettens Afgørelse, forsaavidt den gaar ud paa at erklære sig kompetent til at vankende Sagen,
ikke Genstand for Anke eller Kære; nægter
Retten at antage Sagen, er dens Afgørelse
Genstand for Kære til højere Ret, men ikke
for Anke.
§ 7.
Er Sagens Værdi afgørende for Kompetencespørgsmaalet, maa den Part, som
paastaar den højere Værdi, føre Bevis
derfor.
I øvrigt paahviler det Sagsøgeren at
oplyse, at Sagen hører linder Underret.

§ 8.
Imod Søgsmaal, der i Henhold t i l § 2
ere anlagte ved Underret, kunne Modfordringer gøres Gældende, naar i øvrigt de
almindelige Betingelser for disses Fremsættelse ere t i l Stede (§ 85). Selvstændig
Dom for Modfordringen eller den overskydende Del af samme kan dog, hvis
Modparten modsætter sig det, kun gives, forsaavidt Dommen ikke herved kommer til at
lyde paa noget højere Beløb end 400 Kr.
(§ 2, jfr. §§ 3, 4 og 5) eller saafremt
Modfordringen kunde forfølges ved Underret,
dersom den gjordesGældendeunder en selvstændig Sag.
Imod Søgsmaal, der svæve for Landsret, kunne Modfordringer fremføres uden
Hensyn til, at de, i og fur sig betragtede,
vilde henhøre under Underret.

Naar Sagen i Følge den oprindelige
Paastand rettelig er begyndt ved Underret,
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forbliver den ved denne, uagtet Paastanden
senere udvides eller forhøjes, naar dog derved Sagens Værdi ikke imod Modpartens
Protest i betydelig Grad forøges ud over
den i § 2 bestemte Gæense af 400 Kr.
En Udvidelse af Paastanden kan dog ikke
uden Modpartens Samtykke foregaa saaledes,
at Fordringer af forskellige af de i § 2
nævnte Klasser inddrages under Sagen.
§10.
Henhører en Sag under Landsret, ophører denne ikke at være kompetent, fordi
enkelte Fordringer eller Spørgsmaal udstilles t i l særskilt Behandling og Paakendelse i Henhold t i l § 94, selv om disse, for
sig betragtede, vilde høre under Underret.

s 11.
Parterne kunne retsgyldig vedtage at
lade en Sag behandle ved Underret, selv
om den i Følge de almindelige Regler ikke
henhører under denne, dog med Undtagelse
af de i Kap. X X V I I og X X V I I I ncevnte
Sager (jfr. endvidere §§ 504 og 516).

Kapitel II.
Værneting.
§ 12.
Retssager skulle, hvor denne Lov ikke
hjemler Undtagelse, anlægges ved den Ret,
i hvis Kreds Sagsøgte har Bopcel (Hjemting).
§ 13.
Dersom Sagsøgte har Bopcel i flere
Retskredse, anses han at have Hjemting i
enhver af dem.
Indlcending, som ikke har Bopcel nogetsteds i Riget, kan sagsøges ved Retten paa
det Sted, hvor han opholder sig ved Sagens
Berammelse, eller, dersom hans Opholdssted
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ikke vides, ved Retten paa det Sted, hvor
han vides sidst at have boet eller opholdt sig.
§ 14.
Danske i Udlandet ansatte, med Exterritorialitetsret forsynede Embedsmand og de
til de danske Gesandtskaber i fremmede Stater
hørende Personer, anses at have Hjemting
i Kjsbenhavn, sorsaavidt de ikke vedligeholde
Bopæl paa noget andet Sted i Riget. Det
Samme Gælder om andre danske Undersaatter, som ikke kunne sagsøges i det Land,
hvor de have Bopæl.
§ 15.
Stiftelser, Kommuner, Korporationer saavel som Selskaber og Foreninger, være sig
med politiske eller sociale eller med rent
formueretlige Formaal, have Hjemting i den
Retskreds, hvor deres Hoved-Forretningslokale er, eller, naar saadant ikke med
Sikkerhed kan udfindes, hvor et af Bestyrelsens Medlemmer boer. De Værnetingsbestemmelser, der indeholdes i Firmalov
1. Marts 1889 § 34, Sølov 1. April 1892
§ 10, L. om Oplagsbeviser m. v. 30. Marts
1894 § 18 og Patentlov 13. Aftril 1894
§ 24, forblive Gældende.
Retssager, der angaaende Foreningseller Selskabsanliggender rejses af Foreningen
heller Selskabet mod de enkelte Medlemmer
eller opstaa imellem disse som saadanne,
kunne anlægges ved Korporationens, Foreningens eller Selskabets Hjemting. ^
§ 16.
Sager imod Staten skulle anlægges ved
den Ret, i hvis Kreds den Embedsmand,
som paa Statens Vegne bliver at stcevne,
har sit Embedskontor, eller hvor Midtpunktet for hans Embedsvirksomhed er. Værnetingsbestemmelserne i L. om Erstatning for
uforskyldt Varetægtsfængsel m. v. 5. April
1888 §§ 3 og 5 forblive Gældende.
§ 17.
SagerangaaendeRettigheder over urørlige Ting - være sig Ejendomsret, Panteret,
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Brugørettigheder, Servitutrettigheder, Grundbyrderettigheder 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 Grundbyrdeydelser
indtales, kunne anlægges paa det Sted, hvor
den behcestede eller bebyrdede Ejendom er
beliggende.
Ligger en fast Ejendom i flere Retskredse, anses den med Hensyn t i l Spørgsmaalet om, hvor de i denne Paragraf omhandlede Sager skulle eller kunne anlægges,
at være beliggende i den Retskreds, hvorunder Ejendommens Bygninger, navnlig
Stuehuset, høre. Findes saadanne ikke, eller
er Stuehuset beliggende i flere Retskredse,
kan Sagen anlægges i enhver af disse.
§ 18.
Det har sit Forblivende ved Bestemmelserne i §§ 84 og 85 i Lov om Skifte
af Dodsbo m. v. af 30. November 1874.
§ 19.
Den, der i Medfør af offentligt eller
privat Hverv har haft Andres Midler under
Forvaltning eller stal 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 Regnskabet rejses af den, der har ført samme,
imod den, for hvem han har ført den eller det.
s 20.
Søgsmaal til 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, i Følge
Loven eller øvrigt i Følge de foreliggende
Omstændigheder skulde opfyldes, saafremt
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Sagsøgte ved Stævningens Forkyndelse er
tilstede i Retskredsen.
Har Nogen under et Ophold i en
Retskreds paadraget sig en Forpligtelse, som
skulde opfyldes der, inden han forlod Retskredsen, kan han endvidere i den Anledning
sagføges der, uagtet han ved Stævningens
Forkyndelse ikke er tilstede i Retskredsen.
§ 21.
Sager, hvorunder der paastaas Straf,
Erstatning eller Oprejsning i Anledning af
retstridige Skadetilføjelser eller andre Retskrænkelser, kunne anlægges paa det Sted,
hvor Skadetilføjelsen eller Retskrænkelsen er
foregaaet, eller, naar den har været udøvet i
flere Retskredse, i hvilken som helst af disse.
§ 22.
Naar flere Sagvoldere skulle eller dog
kunne sagsøges under Eet, og Sagen imod
dem ikke iFølge denne Lov kan indbringes
for andet Værneting, kan den anlægges
ved enhver Ret, som for nogen af Sagvolderne er Hjemting.
§ 23.
Kan Sagen i Medhold af denne Lov
anlægges ved flere forskellige Retter, har
Sagsøgeren Valget, forsaavidt ikke Andet
fremgaar af Lovens Forskrifter.
§ 24.
Naar Parterne vedtage det, kunne de
indbringe deres Sag for hvilken af samtlige
ligeartede Retter i første Instans de ville,
uden at Rettens Samtykke behøves.
§ 25.
Udlændinge kunne sagføges her i Riget,
forsaavidt nogen Ret i Følge de foranstaaende Regler kan anses som Værneting i
Sagen.
Gives der ingen Ret i Riget, ved hvilken Sagen imod Udlændingen herefter kan
anlægges, skal det, forsaavidt ikke særlige
traktatmæssige Bestemmelser ere t i l Hinder
derfor, være Indlændinge tilladt i Sager
angaaende Formueretsforhold at sagsøge
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Udlandingen i den Retskres, hvor han ved
Stævningens eller Forligsklagens Forkyndelse opholder sig eller har Gods.
Med Hensyn t i l svenske Undersaatter
har det sit Forblivende ved Lov om svenske
Dommes Fuldbyrdelse m. v. af 19. Februar
1861 § 6.

Kapitel I I I .
Forening af flere Krav under samme
Retsfag.
§ 26.

Flere Krav af samme Sagføger mod
samme Sagvolder kunne fra først af forenes under een Retssag, selv om de hvile paa
forskellige faktiske og retlige Grunde og ere
af ulige Beskaffenhed, naar Retten er kompetent med Hensyn t i l dem alle, og samme
Procesart er anvendelig paa dem.
s 27.
Under samme Betingelser kunne flere
Parter fra først af sagsøge eller sagføges i
Forening under samme Retssag; dog udfordres endvidere hertil, forsaavidt Kravene
ikke have fælles Oprindelse, eller særlig Lovforskrift hjemler deres Forening, at ingen
af Parterne gør Indsigelse derimod.
§ 28.
Enhver, der tror sig i det hele eller for
en Del berettiget t i l den Ting eller den
Rettighed, som er Genstand for en Retstrætte i første Instans imellem Andre, kan
under Iagttagelse af Reglerne i Kap. XIX.
indtæede som Intervenient i den begyndte
Sag.
Intervention kan ikke finde Sted, naar
den Ret, for hvilken Sagen svæver, ikke ved
Parternes Samtykke kunde gøres kompetent
til at paakende InterventionsSøgsmaalet, dersom det anlagdes særstilt.
§ 29.

Enhver, der har en retlig Interesse i,
at en Part vinder en for Retten svævende
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Sag, kan indtæede i Sagen t i l denne Parts
Understøttelse og faa Adgang til at ytre
sig i Sagen i Overensstemmelse med de
nærmere Regler i Kap. X I X .
§ 30.
Sagsøgeren kan andrage paa at maatte
tilftcevne (adcitere) Tredjemand for at faa Dom
over ham enten alternativt eller tilsammen
med Sagvolderen.
Saadant Andragende
kan dog ikke tages til Følge, naar det maa
tilregnes Sagsøgeren som en Forsømmelse,
at den paaGældende Tredjemand ikke fra
Begyndelsen af er bleven inddraget under
Søgsmaalet. I øvrigt blive de i Kap. XIX.
givne Regler at iagttage.
§ 31.
Ved Anvendelsen af de i dette Kapitel
indeholdte Regler forbeholdes der dog Retten
den samme ved § 94 tillagte Myndighed.

Kapitel IV.
Tilfælde hvor Rettens Personer skulle eller
kunne vige deres Sæde.
§ 32.
Ingen Dommer maa handle i en Sag,
naar han
1) selv er Part i Sagen eller er interesseret i dens Udfald;
2) er beslægtet eller besvogret med nogen
af Parterne i op- eller nedstigende Linie
eller i Sidelinien saa nær som SøskendeBørn, eller er en af Parternes
ÆgteFælle, Værge, Kurator, Adoptiveller Plejefader, Adoptiv- eller Plejesøn;
3) er beslægtet eller besvogret i op- eller
nedstigende Linie eller beslægtet i Sidelinien saa nær som Søskende med
nogen i Sagen optæedende Sagfører
eller anden Rettergangsfuldmcegtig for
nogen af Parterne;
2
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4) har aflagt Vidnesbyrd eller været Synseller Skønsmand i Sagen eller handlet
i den som Sagfører eller øvrigt som
Rettergangsfuldmægtig for nogen af
Parterne;
5) fom Dommer har handlet i Sagen i den
underordnede Instans.
Den Omstændighed, at Dommeren, fordi
flere Embedsvirksomheder ere forenede i hans
Person, tidligere af den Grund har haft
med Sagen at gøre, medfører ikke Inhabilitet, naar der ikke efter de foreliggende
Omstændigheder er Grund t i l at antage, at
han har nogen særegen Interesse i Sagens
Udfald.
§ 33.
I de i foregaaende Paragraf omhandlede Tilfælde er Dommeren, hvis han er
Enkeltdommer, pligtig efter Kendelse, assagt
af ham selv, at vige sit Side. Beklæder han
Retten i Forening med andre Dommere, er
han pligtig at gøre Retten Meddelelse om
de Omstændigheder, som i Følge foregaaende
Paragraf formenes at medføre hans Inhabilitet, ligefom ethvert andet Medlem af
Retten, der maatte være bekendt med saadanne Omstændigheder, er berettiget og forpligtet t i l at rejse Spørgsmaal derom, hvorefter Afgørelse træffes ved Kendelse af
Retten, uden at han selv er udelukket fra
at deltage i Paakendelsen af Spørgsmaalet.
§ 34.
Parterne kunne ikke blot fordre, at en
Dommer stal vige sit sæde i de i § 32
angivne Tilfælde, men enhver af dem kan
fremsætte Indsigelse mod, at en Dommer
beklæder 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 sidstncevnte Beskaffenhed kan
ogsaa Dommeren selv, naar han frygter for,
at Parterne ej kunne have fuld Tillid til
ham, vige sit Sccde, selv om ingen I n d sigelse mod ham fremscrttes. Beklædes Retten af flere Dommere, kan enhver af disse
rejse det Spørgsmaal, om nogen af Rettens
Medlemmer paa Grund af Omstændigheder
af heromhandlede Art bør fratræde.
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De SpMgsmaal, som maatte opstaa i
henhold til nærværende Paragraf, afgøres
paa ssmme Maade, som i § 33 er bestemt
med Hensyn til de i § 32 omhandlede T i l falde.
§ 35.
Spørgsmaalet om en Dommers Fratræden bor saavidt muligt rejses for den
mundtlige Forhandlings Begyndelse. Det
kan afgøres, uden at Parterne have haft
Adgang t i l at ytre sig derom.

§ 36.
Indsigelse fra Parternes Side mod en
Dommers Habilitet behandles i processuel
Henseende som andre Formalitetsindsigelser.

§ 37.
Kendelser, hvorved en Enkeltdommer
erkloerer at ville vige sit sæde, eller hvorved
det paalægges en Dommer i en Kollegialret
at vige sit sæde, ere ikke Genstand for
Anke eller Kære. Imod Kendelser, hvorved
Indsigelser mod en Dommers Habilitet forkastes, kan Kæremaal rejses. Naar det straks
forlanges, kan i denne Anledning en kort
Udsættelse af Sagen tilstaas.

§ 38.
Fra det Øjeblik, da Retskendelse for,
at en Dommer stal vige sit sæde, er afsagt,
er denne Dommer kun berettiget t i l at foretage saadanne Handlinger l Sagen sum ej
kunne opsættes.
§ 39.

De om Dommere givne Forskrifter, sinde
ogsaa Anvendelse paa Retsstrivere. Afgørelsen af HabilitetsSpørgsmaalet træffes
af Retten.
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Kapitel V.
Sagens Parter.
§ 40.
Hvo der er ret Sagsøger eller Sagvolder, afgøres efter Lovgivningens almindelige
Regler.
Ligeledes afgøres det efter Lovgivningens
almindelige Regler, om det i Følge Retsforholdets Beskaffenhed er nødvendigt, at flere
Personer optræde fom ProcesFæller for at
udgøre ret Sagsøger eller Sagvolder.

§41.
Hvor et nødvendigt ProcesFællesskab
mellem flere Personer finder Sted, og i et
Retsmode en eller flere af disse udeblive,
medens en eller flere af dem give M B e ,
repræsenterer den eller de, der møde, de
Udeblevne.
§ 42.
Myndigheden t i l at raade over Retstrætter som Part afgøres efter den borgerlige Rets Regler: dog tages kun Hensyn
t i l Sagens egentlige Genstand, men ikke t i l
Procesomkostninger.
s 43.
Retten har ikke paa Embeds Vegne at
afkæeve Parterne Bevis for, at de ere
myndige t i l at rande over Processen. Afvisning paa Grund af Sagsøgerens eller
Sagvolderens Mangel paa Myndighed til
at raade over Sagen, finder derfor kun
Sted efter Paastand.
Dog kan Retten paa Embeds Vegne
afvise Sagen enten strax, eller naar de fornødne Oplysninger ikke fremskaffes, naar
der ifølge den Mande, hvorpaa Parterne i
Processkrifterne betegnes, eller øvrigt ifølge
de foreliggende Oplysninger er Grund t i l
at antage, at Nogen af dem mangler Myndighed t i l at raade over Sagen.
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§ 44.
Enhver kan baade som Sagsoger og
som Sagvolder gaa i Rette for sig selv.
Højesteret og Landsret kunne, naar en
Parts Processkrifter sindes uforstaaeligc,
tilbagevise disse og tilkendegive Parten, at
han maa lade sin Sag udføre for sig uf
en Sagfører; ligeledes kunne de under de
mundtlige Forhandlinger afvise en Part,
der selv udfører sin Sag, og henvise ham
t i l at lade en Sagfører møde for sig, naar
det viser sig, at han ikke kan fremstille
Sagen med tilbørlig Ro og Klarhed.
Retten træffer i de anførte Tilfælde de
fornødne Bestemmelser med Hensyn t i l
Sagens Udsættelse. Saafremt ovenomhandlede af Retten givne Paalæg, som ej ere
Genstand for Anke eller Kære, ikke efterkommes, ansees Parten som den, der ikke
har indgivet de paaGældende Processkrifter,
eller som den, der udebliver under paaGældende mundtlige Forhandling.

Kapitel V I ,
Rettergangsfuldmægtige.
§ 45.
Sagførere ere eneberettigede t i l at møde
i Retten som Fuldmægtige for Parterne;
dog kan der mødes af værger for Umyndige og Umyndiggjorte, af Kuratorer for
Mindreaarige, af faste Lavværger for Enker,
ved ÆgteFælle, Beslægtede og Besvogrede
i anden Grad af Sidelinien eller nærmere
samt ved Personer, der staa i saft Tjenesteforhold t i l Parten, saaledes at de ere antagne
af ham for ikke kortere Tid end en
Maaned.
Den, der foregiver at staa i et af de
ovenncevnte Forhold t i l Parten, maa være
rede t i l at føre Bevis herfor, naar det af
Retten eller Modparten forlanges; dog kan
Retten undtagelfesvis tilstaa en passende
Udsættelse hertil.
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s 46.
Endvidere er det under Skiftebehandlinger tilladt at lade møde for sig ogfaa ved
Andre end de i foregaaende Paragraf omhandlede Perfoner, og det famme Gælder
under Fogedforretninger, derunder Auktionsforretninger, for dens Vedkommende, imod
hvem Retshandlingen er rettet, og under fidstnccbnte Forretninger for de Bydendes Vedkommende.
§ 47.
Den, der uden at voere Sagftrer møder
som Fuldmægtig for Parten, maa være personlig myndig og uberygtet.
Retten har paa Embeds Vegne at afvise
Personer, der ikke ere berettigede t i l for den
at give møde for Andre, og at tilbagevise
Processtrifter, der ere underskrevne af Andre
end Parten og de foran ncevnte mødeberettigede Personer.
§ 48.
Det, der i § 44 er bestemt om Rettens
Myndighed t i l at tilbagevise en Parts Processtrifter eller t i l at udelukke Parten selv fra
den mundtlige Forhandling, stal under lige
Betingelser Gælde med Hensyn t i l Rettergangsfuldmægtige, der ikke ere Sagførere.
§ 49,
En Rettergangsfuldmægtigs Handlinger
eller Undladelser ere, forsaavidt fom de
falde indenfor Bemyndigelsens Grænser,
ligesaa bindende for Parten, som om de
vare foretagne af denne felv.
Dog kunne Tilstaaelser eller andre Erklæringer om det faktiske i Sagen, som fremkomme under de mundtlige Forhandlinger,
tilbagekaldes eller berigtiges af Parten selv,
naar dette sker straks og umiddelbart, efter
at Partens Rettergangsfuldmægtig har talt.
§ 50.
Rettergangsfuldmægtigens Bemyndigelse
til at handle for en Part Ophæves i Forhold t i l Modparten ikke derved, at Parten
er dyd, kommen under Konkurs eller har
mistet sin Myndighed t i l at raade over
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Sagen, ej heller derved, at Parten er
bleven myndig t i l selv at raade over P r o cessen, men kun ved cn Tilkendegivelse t i l
Modparten om Befuldmægtigelsens Ophor.

§ 51.

Retten paaser paa Embeds Vegne, at
den, der myder som Rettergangsfuldmægtig
for en Part, er befuldmægtiget hertil.
Dog afkæeves der ikke paa Embeds
Vegne Sagførere Bevis for, at de ere befuldmægtigede for Parten, og, naar deres
Befuldmægtigelse benægtes af Modparten,
kunne de forlange UdFættelse for at tilveje
bringe det fornødne Bevis.
Andre Rettergangsfuldmægtige end Sagførere maa være i Stand til straks for
Retten og Modparten at føre Bevis for
Befuldmægtigelsen, da de ellers straks kunne

afvises.
§ 52.

Naar en i øvrigt til at møde for en
Part berettiget Person erklærer at ville
varetage Partens Sag og forpligte sig t i l
at tilvejebringe dennes Billigelse, og ingen
Anden giver M«Zde for Parten, kan han,
naar saadant kan ske uden væsentlig Ulempe,
af Retten stedes hertil enten mod eller
uden Sikkerhedsstillelse. Den PaaGældende
har da inden nceste Retsmøde eller dog
inden en anden af Retten bestemt Frist at
tilvejebringe Partens Godkendelse af hans
Handlinger; i modsat Fald afvises han og
har at tilsvare Modparten de ved Retsmøderne foranledigede Omkostninger saavel
som muligt Tab ved Sagens Forhaling.

§ 53.
Om end en Part i øvrigt lader sin
Sag udfare ved en Rettergangsfuldmægtig,
er han dog ikke udelukket fra selv at ytre
sig under den mundtlige Forhandling,
umiddelbart efter at hans Rettergangsfuldmægtig har talt.

1« Kap. VII.
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Kapitel V I I .
Retsmøder og Retsbøger.
§ 54.
Over de t i l Retten indkomne Sager
ssres en Sagliste.
For de enkelte Retsdage affattes derhos Retslister, paa hvilke de
Sager, som skulle komme sor, optages. De
nærmere Regler for Affattelsen ogWekendtgørelsen af Retslisterne fastsættes af Justitsministeriet.
Rettens Formand afgør, 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.
Retten eller dens Formand er bemyndiget t i l at lade en Sag udgaa af Retslisten og overføre den paa Retslisten for
en af de paafølgende Retsdage, naar der
er Grund t i l at antage, at Sagen enten af
Hensyn t i l Rettens Forretninger, Retspersonalet eller andre Aarsager, saasom Forhindringer for Sagførere,Parter, Vidner, Synsmænd eller desl., ikke vil kunne forhandles Paa
den oprindelig fastsatte Tid. Oplysninger i
denne Henseende kunne baade mundtligt og
skriftligt meddeles Rettens Formand, faavel
under Retsmøder som udenfor disse.
Naar en Sag i Følge denne Paragraf
overføres paa Retslisten for en følgende
Retsdag, lader Rettens Formand, for at
forebygge forgceves møder, alle Wedkommende faa hurtigt som muligt ^underrette
derom.
§ 55.
Naar Hensyn t i l Retspersonalet eller
Rettens ivrige Forretninger kroever det,^ kan
Formanden afbryde begyndte Retsmøder
eller afsige eller udsætte berammede Retsmøder, hvorom da Underretning snarest
muligt bliver at give alle Vedkommende.
Naar et Retsmøde ophører t i l fastsat
Klokkeflet eller i Følge Rettens Bestem-
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melse, fortsættes afbrudte Forhandlinger i
dct næste Retsmøde, medmindre Rettens
Formand bestemmer anderledes.
Afsiges
eller udsættes et berammet Retsmøde, ooergaa Sagerne til det næste Retsmøde, der
holdes, medmindre særlig Bestemmelfe træffes
om en anden Tid t i l deres Foretagelse.
§ 56.
Alle Retsmøder ere offentlige; dog kan
Retten Paa Begæring af en Part eller i
Embeds Medfør beslutte, at Forhandlingen
skal foregaa for lukkede Døre, naar Hensyn
t i l Sødeligheden eller den offentlige Orden
kræver det. I saadanne Tilfælde kan der
dog af Rettens Formand tilstedes enkelte
Personer Adgang. Domme afsiges stedse
i offentligt Møde.
§ 57.
Rettens Beslutning om, at Dørene skulle
lukkes, sker ved Kendelse, efter at Parterne
have haft Lejlighed til at udtale sig. Kendelsen, der ikke er Genstand for Kære, afsiges offentligt; om Dørene skulle lukkes
under den forudgaaende Forhandling, afgør
Rettens Formand.
Beslutning om, at Dørene skulle lukkes,
kan træffes saavel ved Forhandlingens Begyndelse som i Løbet af denne; den kan
straks eller senere indskrænkes t i l en Del
af Forhandlingen.
§ 58.
Adgang til offentligt Retsmøde kan
nægtes Personer under 18 Aar samt Enhver,
der fremstiller sig i en saadan Tilstand, at
hans nærværelse vilde stride mod Rettens
Værdighed eller god Orden. Rettens Formand kan under enhver Omstændighed, for
at hindre, at Rummet overfyldes, begrænse
Antallet af de Personer, som indlades.
§ 59.
LanDøretter og Underretter kunne bestemme, at Domsforhandlingen helt eller
delvis skal foregaa udenfor Rettens Sæde,
naar saadant af Hensyn t i l Bevisførelsen

skønnes hensigtsmæssigt.
3
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8 60.
Rettens Formand vanger over, at Forhandlingen foregaar med den tilbørlige
Orden og Værdighed. Han er t i l den Ende
berettiget t i l at afbryde og tilrettevise Parter, Vidner eller Andre, naar de tillade sig
upassende Udtalelser eller utilbørlige personlige Angreb. Vedbliver en Part hermed
trods Tilrettevisning, kan Ordet fratages
ham. Personer, der ved støjende eller anden
utilbørlig Adfærd førstyrre Forhandlingerne
eller tilsidesatte den Agtelse, som skyldes
Retten, kunne udvises af Retssalen. Bliver
Ordet frataget en Part eller bortøernes
han, kan Forhandlingen fortsættes, hvis
Retten ikke finder en Udsættelse nødvendig.
For Fornærmelser mod Retten eller
nogen af de for samme mødende, Uorden,
hvorved Forhandlingerne førstyrres, eller
Ulydighed mod Formandens Befalinger kan
Retten (herunder ogfaa Fogedret og Skifteret) ved en Kendelse, der afsiges straks,
paalægge Straf af Bøder indtil 40 Kr. eller
simpelt Fængsel indtil 8 Dage.
De Straffe, som paalægges i Henhold
til denne Paragraf, medføre ingen I n d strænkning i Adgangen t i l at drage den
skyldige t i l Ansvar efter Straffelovens almindelige Regler, hvor disse iøvrigt ere
anvendelige.
Politiet er forpligtet t i l uvægerlig og
øjeblikkelig at yde Retten Bistand t i l Udførelse af denne Paragrafs Forskrifter.

§ 61.
De Forretninger, fom i Følge denne
Lov paahvile Rettens Formand, udføres,
naar Retten beklædes af en Enkeltdommer,
af denne.
§ 62.
Angaaende alle Retshandlinger optages
Beretning i Retsbogen.
I Retsbogen indfyres først Angivelse af:
1) Tiden og Stedet for Retsmødet,
2) Navnene paa de Personer, der fungere
som Dommere og Retsskriber,
3) Sagens Nummer med Parternes Navne,
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4) Navnene paa de Personer, der ere t i l
Stede som Parter eller paa disses Vegne
eller til deres Vistand.
§63.
Retsbogen skal indeholde en kort Fremstilling af Forhandlingernes Gang i Almindelighed.
Paastande, Indsigelser, Begæringer,
Erklæringer og Forklaringer af Parter,
Vidner og Syns- og Skonsmænd blive at
optage i Retsbogen i de Tilfoelde og i det
Omfang, hvori saadant i Loven er foreskrevet eller tilladt.
§ 64.
Rettens Domme, Kendelser og øvrige
Beslutninger optages fuldstændig i Retsbogen.
I Retsbogen gøres fremdeles Bemcerkning om Overleverelsen eller Fremlæggelsen
af alle skriftlige Fremstillinger, Dokumenter,
Forkyndelser, Meddelelser og andre Aktstykker, som derhos blive at forsyne med
Fremlæggelsespaategning.
§ 65.
Retsbogen underskrives af Rettens Formand. Den afgiver Bevis for, hvad der
er foregaaet under Retshandlingen. Modbevis er ikke udelukket.
§ 66.
Stævningen og Parternes øvrige Processkrifter forblive i Rettens Arkiv. Af
Dokumenter og andre Aktstykker, der benyttes
som Bevis, skulle, naar de forlanges tilbageleverede, Genpart, der bekræftes af Rets"
skriveren, afgives til Retten; dog undtages
herfra Dokumenter, der ere Udskrift af
Embedsprotokoller. Om og i hvilket Omfang Genpart skal tages af Handelsbsger,
Regnskabsbøger eller andre Dokumenter af
betydeligt Omfang, beror paa Formanden.
§ 67.
Retsskriveren samler de enhver
vedkommende Dokumenter og bevarer

Sag
dem
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samt de as tilbageleverede Originaler tagne
Genparter.
Iøvrigt bestemmes det nærmere ved
Anordninq for enhver enkelt Ret, hvilke
Bsger der skulle ftres ved den, samt hvorledes de skulle indrettes.
§ 68.
Parterne saavelsom enhver Anden, som
deri har retlig Interesse, kan hos Retsskriveren forlange Udstrift af Retsbøgerne
samt af de elvrige ved Retten beroende, t i l
Sagen hørende Dokumenter.

Kapitel VIII.
Forkyndelser og Meddelelser.
§ 69.
Forkyndelser og andre processuelle Meddelelser skulle, forsaavidt ikke Loven eller
Overenskomst mellem Parterne medfører Undtagelse, foregaa ved en Stævningsmand eller i
de i § 72 Nr. 3 angivne Tilfælde ved Politiet.
§ 70.
Enhver bestikket Stævningsmand kan
med fuld Retsvirkning iværksætte Forkyndelser under Iagttagelse af de i Loven givne
Forskrifter. Gyldigheden af det Foretagne
svækkes ikke derved, at Stævningsmanden har
handlet udenfor den Retskreds, i hvilken
han er ansat.
En Stævningsmand maa ikke foretage
eller deltage i en Forretning, naar nogen
af Parterne er hans ÆgteFælle eller beslægtet eller besvogret med ham i lige opeller nedstigende Linie eller i første Sidelinie, eller han selv er Part i Sagen eller
er interesseret i dens Udfald.
Ved Anordning gives der en Instruks
famt de fornødne Disciplinærbestemmelser
for Stævningsmænd.
s 71.
Det, der skal forkyndes paa den i § 69
foreskrevne Maade, gives i dobbelt Ud-
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færdigelse til den, der skal iværksætte Forkyndelsen. Parten kan begære Foretagelsen
af Forkyndelser enten umiddelbart hos en
Stævningsmand eller, forsaavidt Forkyndelsen skal ske paa et andet Sted end det,
hvor Parten opholder sig, gennem vedkom<
kommende Underret, som imod Forudbetaling af alle fornødne Udgifter er pligtig
at besørge Begæringen t i l en Stævningsmand.
Begæringen om Forkyndelse skal efterkommes snarest muligt, i Byerne senest inden
24 Timer, paa Landet senest inden 48 Timer
efter Modtagelsen. Vedkommende Part kan
forlange, at Stævningsmanden skal undertegne en ham forelagt skriftlig Tilstaaelse
for, at han t i l den angivne Tid har modtaget Begæringen.
Naar Forretningen udføres af en Stævningsmand, skal en anden Stævningsmand
eller, i særdeles paatrængende Tilfælde, en
anden god Mand tilkaldes fom Vidne.
s 72.
Ved Iværksættelse af Forkyndelsen Gælde
følgende Regler:
1) Forkyndelsen bm saa vidt muligt føges
iværksat for den PaaGældende personlig,
ordentligvis paa hans Bopæl eller midlertidige Opholdssted. Forkyndelse for
den PaaGældende personlig er gyldig,
uanset hvor den sker. Dog kan den i
intet Fald ske i Kirken eller paa andet
Sted, medens Gudstjeneste eller kirkelige Handlinger foregaa der.
2) Kan Forkyndelsen ikke ske for den PaaGældende personlig, kan den gyldig iværksættes paa hans Bolig i Riget for hans
A5gtefcrlle, Børn over 18 Nar, Tjenestefolk eller andre til Husstanden hørende
voksne Personer, som er t i l Stede der;
ere saadanne ikke at træffe, da for Vedkommendes Husvært, Principal, Husbonde, læremester eller Arbejdsherre,
forsaavidt denne træffes til Stede der.
Forkyndelsen kan endvidere foregaa paa
den PaaGældendes Kontor, værksted eller
andet fast Forretningslokale for en t i l
Kontoret hørende, paa værkstedet arbej-
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dende eller i Forretningen ansat boksen
Person, som findes t i l Stede, og for
Skipperes og Ssfolks Vedkommende paa
det Skib, hvortil de hyre, for en t i l
Skibet hørende voksen Person, der findes
t i l Stede. Har den PaaGældende ikke
Bopæl, Kontor, værkstcd eller andet
Forretningslokale i Riget, og ikke hører
t i l et herværende Skib, kan Forkyndelsen
ske paa hans midlertidige Opholdssted
i Riget, for dem, hos hvem han er til

Huse.
3) Har
Stævningsmanden ikte kunnet
iværkscrtte Forkyndelsen paa nogen af
de ovenfor angivne Maader, skal han i
Forbindelse med det tilkaldte Vidne paategne Udfærdigelsen Attest herom og
straks overlevere den t i l Politiet, der
snarest muligt skal soge at iværksætte
Forkyndelsen.
4) Forkyndelser, som ske paa Vedkommendes Bolig eller sædvanlige Opholdssted, skulle foregaa imellem Kl. 7 Morgen og Kl. 8 Aften. Paa Ssn- og
Helligdage maa de ordentligvis ikke foregaa i Tiden fra Kl. 9 Formiddag t i l
Kl. 4 Eftermiddag.
Ndftres Forretningen af en Stævningsmand, har denne, for at iværksætte den, ikke
blot at handle efter det, som af Parten
opgives ham, men ogsaa selv af bedste Evne
at søge alle fornødne Underretninger.
§ 73.
Bemyndigelsen t i l den enkelte Forretning behsver ikke at godtgøres for den eller
dem, for hvem Forkyndelsen sker.
De Personer, for hvem Forkyndelse i
Henhold t i l Reglerne i § 72 Nr. 2 foretages,
kunne i Reglen ikke vægre sig ved at modtage
den. nægter Nogen ubefojet at modtage
Forkyndelsen, eller forsommer han, hvor
Forkyndelsen er sket, at levere Vedkommende
den ved Forkyndelsen overleverede Genpart,
uagtet dette kunde ske uden Udgift eller Besvcrr, kan han ved Kendelse under Sagen
tilpligtes at erstatte de ved hans vægring
eller Undladelse forvoldte Omkostninger.
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8 74.
Det ene Eksemplar af den Udfærdigelse,
som forkyndes, overgives t i l den eller dem,
for hvem Forkyndelsen sker, medens det andet
Eksemplar tilbagegives til den, der har begært Forkyndelsen.
Fprstncevnte Eksemplar skal, hvis Forkyndelsen ikke er sket for den Vedkommende
personlig, forinden Afleveringen forsynes
med en Paategning, der indeholder fornsden
Angivelse af den Dag og Time, paa hvilken,
det Sted, hvor, og de Perfoner, for hvem
Forkyndelsen er sket. Sidstncevnte Eksemplar skal i alle Tilfælde forsynes med Paategning af ovenncevnte Indhold, og, hvis
Forkyndelsen ikke er sket for Vedkommende
felv, tillige med Paategning om, hvorledes
der i den Anledning er forholdt, samt hvad
der er opgivet om hans Opholdssted.
Er det ikke lykkedes Politiet at iværksætte Forkyndelsen, fordi den PaaGældende
ikke har kunnet antræffes i Retskredsen og
cj heller har Bolig eller midlertidigt Opholdssted der, tilbagegives Udfærdigelsen med
Paategning om det Stedfundne samt om,
hvad der er Politiet bekendt angaaende hans
Bolig eller Opholdssted.
Paategningen afgiver Bevis for det,
som ifølge den er foregaaet; dog er Modbevis ikke udelukket.
Gaar Politiets Opgivelse ud paa, at
PaaGældende har Boftcel eller Opholdssted
andet Steds i Riget, bliver Forkyndelsen
ifølge Partens Foranskaltning at iværksætte
der i Overensstemmelse med de foranstaaende
Regler.
s 75.
Har Vedkommende bekendt Bolig eller
Opholdssted i Udlandet, og kan Forkyndelse
ikke ske her i Riget overensstemmende med
§ 72, sker Forkyndelse eller Meddelelse paa
den ved Stedets Love hjemlede Maade.
Parten kan fordre, at Retten skal udstede
dc i saa Henseende fornydne Begæringer til
paaGældende fremmede Myndigheder.
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s 76.
Ser Politiet sig ikke i Stand til at
opgive PaaGældendes Bopæl eller Opholdssted inden Riget, og kan det heller ikke
opgives, om og hvor PaaGældende har
Bopæ
scettcs Forkyndelsen ved 3 Gange gentagen
Indrykkelse i den almindelige Tidende, som
ved kgl. Anordning bestemmes t i l retslige
Bekendtgørelser. Det er i saadant Fald
tilstrækkeligt, at Udfærdigelsens Indhold
indrykkes i Udtog med Bemcerkning, at den
selv henligger t i l Modtagelse paa vedkommende Rets Skriverkontor.
I Bekendtgørelsen skal det udtrykkelig bemærkes, hvorpaa det styttes, at denne Forkyndelsesmaade
benyttes.

Ovenstaaende Regel Gælder ogsaa, naar
den paaGældende fremmede Myndighed har
vægret sig ved at efterkomme den t i l samme
i Følge § 75 rettede Begæring; dog skal
i saa Fald Udfærdigelsen tillige tilstilles
Vedkommende med Posten i betalt Brev,
der skal anbefales. Postembedsmanden har
at forsyne det ene Eksemplar af Udfærdigelsen
Eksemplar er afsendt t i l nærmere betegnet
Adresse i betalt og anbefalet Brev. Paategningen afgiver Bevis herfor, indtil Modbevis fe»res.

§ 77.
Parterne kunne vedtage, at et opgivet
Sted skal agtes for Bopæl, og dette bliver
da, forsaavidt der sammesteds foresindes
nogen af de i § 72 Nr. 2 ncevnte Personer,
eller Nogen, som erklærer sig for befuldmægtiget t i l at modtage Forkyndelsen ved
Anvendelsen af de foregaaende Regler at behandle som den virkelige Bopæl.

§ 78
En Forkyndelse, der er sket overensstemmende med de i §§ 72—77 givne Regler,
anses lovlig, uagtet den ikke ved de trufne
Foranskaltninger maatte komme til Paagceld end es Kundskab.
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§ 79.
Meddelelse, som Under Retsmøde i Sagen gives Vedkommende personlig t i l Retsbogen, kan altid træde i Stedet for Forkyndelse.
§ 80.
Benytte begge Parter Sagførere til at
udfore Processen, kunne Meddelelser t i l
Sagførerne under Sagens Gang ske umiddelbart fra den ene Sagfører t i l den anden
uden Stævningsmænds Mellemkomst, blot
imod simpelt Modtagelsesbevis.
Meddelelsen kan gyldigt afleveres paa
Sagførerens Kontor t i l enhver Tid, dette
er aabent, og Modtagelsesbeviset kan udstedes
af Sagførerens der tilstedeværende Fuldmægtige eller andre Kontorbetjente.
§ 81.
De fra Retten udgaaende Meddelelser
ske paa den Maade, som Rettens Formand
i hvert enkelt Tilfælde sinder hensigtsmoessigst, og uden at hans Beslutninger herom
ere Genstand for Kære. Det er tilladt at
tilstille Meddelelsen med Posten.
s 82.
Naar der af Retten i et behørig afholdt
Møde træffes Beslutning om Tidspunktet
for et nyt møde eller for en Retshandlings Iværksættelse, anses de Personer,
der ere til Stede og paahøre Beslutningen,
for at have faaet tilstrækkelig Underretning
derom.
Personer, som have været lovlig
tilsagte til mødet, men som enten ere udeblevne eller have forladt Mødet, forinden
Beslutningen der toges, have intet Krav
paa særlig Forkyndelse eller Meddelelse om
det nye møde eller om Tidspunktet for de
besluttede Retshandlingers Iværksættelse.
Dog bsr Retten ikke undlade ved Budfendelse eller med Posten at give dem Meddelelse om Beslutningen, forsaavidt denne antages at være af Interesfe for dem.
8 83.
Indkaldelfer og Meddelelser til M i l i tære, hvilke med de af Forholdets Natur
4

2« Kap. V I I I . Forkyndelser ug Meddelelser.

flydende Lempelser blive at forkynde efter
de i dette Kapitel givne Regler, skulle tillige
anmeldes for Afdelingschefen, som foranlediger PnaGældendes møde for Retten, hvor
saadant gøres fornødent.

Kapitel I X .
Procesmaaden i Almindelighed.
§ 84.
En Sag anses for anlagt, naar Forligsklage eller Stævning er indleveret t i l
Berammelse eller Sagen er anmeldt for
Retten efter § 200, 2det Stykke.
Ved Forkyndelsen af Stavningen eller
Fremlæggelsen af den i § 200, 2< St. omhandlede Angivelse anses Sagen for tingFæstet; en Modfordring er at anse som
tingFæstet ved Fremlæggelsen eller Meddelelsen af det Svarfkrift, hvori den fremsattes.
I det i Z 273, 3. St. ncevnte T i l fælde er Sagen anlagt, naar den er anmeldt
for Retten, og tingFæftet, naar den foretages i Retten.
I n d t i l Sagsøgeren mundtlig har nedlagt
sin Paastand under Domsforhandlingen,
staar det ham frit for at hceve Sagen, dog
at Sagsøgeren ikke derved kan forhindre
at, der gives Sagsøgte Dom for allerede
tingFæstede Modfordringer.
Efter det anfprte Tidspunkt kan Sagsøgcren derimod ikke
ensidig hceve Sagen, jfr. dog § 240.
§ 85.
Sagsøgtc er berettiget til at fremsætte
Modfordringer, forsaavidt som disse enten
haveFællesOprindelse med Hovedfordringen
eller dog ere udicevnelige skomputable) med
den.
Der kan gives felvstændig Dom for
Modfordringen.

Under Proceduren behandles Modfordringen som en Bestanddel af Sagsøgtes
Forsvar. Den fremsattes og forhandles i
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Forbindelse med hans Indsigelser paa
samme Mnade som disse. Dog kan Retten
ndsvc den Samme ved § 94 tillagte Myndighed ogsaa med Hensyn til Modfordringer.
§ 86
Retssager forhandles mundtlig. Skrift
anvendes kun i det Omfang, i hvilket Loven
scrrlig bestemmer det.
Ved den mundtlige Forhandling benyttes
frit Foredrag. Oploesning tilstedes kun, forsaavidt Rettens Formand tillader det.
Naar Oplcesning skal sinde Sted, foregaar den enten ved Parten selv eller ved
Retsskriveren efter Formandens Bestem' melse.
§ 87.
Retssproget er dansk.
Afhørelse af
Perfoner, der ikke ere det danske Sprog
mægtige, foregaar ved Hscelp as en edsvoren
Tolk;'dog kan ved Underret Tilkaldelse af
Tolk undlades, naar Parterne ikke gøre
Fordring herpaa. og Retten tiltror sig fornsdent Kendskab til det fremmede Sprog.
Dokumenter, der ere affattede i fremmede
Sprog skulle ledsages af en Obersættelse, der,
naar Retten eller Modparten forlanger det,
skal autoriseres af en offentlig ansat Translatør.
AMrelse af Dsve, Stumme og Dsvstumme foregaar enten ved Hjcelp af Personer, der ere kyndige i Tegnsproget eller
Talemetoden, og som forud tages i Ed,
eller ved skriftlige Spørgsmaal og Svar.
T i l at bistaa som Tolk eller Tegnsprogkyndig maa Ingen tilkaldes, der ifølge §§ 32
og 34 vilde være udelukket fra at handle
som Dommer i Sagen. I øvrigt blive de
om Vidner Gældende Regler at anvende
paa de ncevnte Personer med de Lempelser,
der Følge af Forholdets Natur, og forsaavidt ikke noget andet særligt er foreskrevet.
s 88.
Rettens Formand leder Forhandlingen.
Han bestemmer Rækkefølgen af de enkelte
Dele af Forhandlingen, forsaavidt Loven
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ikke indeholder Forskrifter derom.
Ingen
maa tage Ordet uden i Følge hans Tilladelse; han kan fratage den Part Ordet,
fom ikke vil rette sig efter hans Ledelse.
Han drager Omsorg for saavidt muligt at
fjerne alt, hvad der til Unytte trekker Forhandlingen i Langdrag, og slutter Forhandlingens enkelte Dele, naar han anser det foreliggende Emne for tilstrækkeligt behandlet.
s 89.
Enhver af Parterne er Pligtig bestemt
og utvetydigt at angive de Kendsgerninger,
paa hvilke han swtter sine Paastande, saavel som bestemt og utvetydigt at erklere sig
over de af Modparten anfmte Kendsgerninger og de af denne til ham stillede Opfordringer.
Om en ikke særstilt og udtrykkeligt benoegtet Kendsgerning skal anses indrammet
eller bestridt, og hvilken Virkning Undladelse
af behørig at besvare en Opfordring medfBrer, afgsr Retten efter et Skein over Forhandlingerne i det hele.

s 90.
Retten bør ved hensigtsmæssige Spørgsmaal t i l Parterne søge at fjerne Uklarhed,
Tvetydighed eller Ufuldstendighed i Fremstillingen af Sagen og i andre afgivne Erkleringer.
Saavel Rettens Formand fom hvert
enkelt af dens andre Medlemmer kan stille
Spørgsmaal.
Naar der ikke svares paa de stillede
Spørgsmaal, eller Svaret ikke har tilstrækkelig Bestemthed, kan Retten fortolke Tausheden eller Ubestemtheden paa den for Modparten gunstigste Maade og navnlig legge
dennes Fremstilling til Grund for Paa^
kendelsen, eller efter Omstændighederne, hvis
det er Sagsøgeren, afvise Sagen.
§ 91.
Retten kan opfordre en Part til at
fremlægge
Situationskort,
Stamtavler,
Grundrids, Tegninger og andre lignende
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Ansknelighedcn befordrende Midler eller
tilvejebringe Syn eller Skøn, naar Sagen
ikke uden dette kan bedommes med tilstrækkelig Sikkerhed.
Efterkommer en Part ikke denne Opfordring, kan Retten efter Omstændighederne
bringe Reglen i § 90 sidste St. t i l Anvendelse.
s 92.
Dersom Retten, efter at Optagelse t i l
Dom er sket, sinder Grund t i l at stille
Sp^rgsmaal af den i § 90 omhandlede Beskaffenhed til Parterne eller t i l at rette
yderligere Spørgsmaal til afhsrte Parter
Vidner, Syns- eller Skønsmænd eller til, at
der indhentes Syn eller Skøn, kan den under
Angivelse af Osemedet indkalde Parterne og
efter Omstændighederne Vidnerne, Synseller SkMsmændene t i l et møde, i hvilket
Spørgsmaalenc begæres besvarede eller
Parterne opfordres t i l snarest muligt at
foretage det fornødne t i l at fremskaffe Synet eller Skønnet.
Udgifterne ved de i denne Paragraf
omhandlede Foranskaltninger udredes forstudsvis af det Offentlige, indtil det ved
den endelige Dom kan afgores, hvilken as
Parterne der skal boere dem.
§ 93.
Antager Retten, at der er Omstændigheder til Stede, som kunne mcdftre Afvisning
paa Embeds Vegne, kan den standse Forhåndlingeu og opfordre Parterne t i l at erklære
sig over AfvisningsSpørgsmaalet.
Naar Afvisningsdom ikke afsiges, fortsættes Forhandlingen.
s 94.
Retten kan bestemme, at flere for den
svævendc Retssager imellem de samme Parter
skulle forhandles i Forbindelse med hverandre.
Samme Myndighed har Retten ogsaa med
Hensyn til Retssager imellem forskellige
Parter, naar Sogsmaalenes Forening fra
først af ikke vilde stride imod § 27.
Ere flere Krav forenede under een Rets-
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sag, kan Retten bestemme, at en Adskillelse
skal finde Sted ug et eller flere af Kravene forhandles og paadsmmes særskilt.
frembyder Sagen flere Stridspunkter,
kan Retten bestemme, at Forhandlingen
foreløbigt skal indskrænke sig til et eller
nogle af disse; enkelte Sogsmaalsgrunde
eller enkelte Indsigelser kunne som en Følge
heraf gores til Genstand for særskilt Procedure.
§ 95.
Er et Retsforhold, hvis Fastfa'ttelse vil
faa Indflydelse paa Sagens Udfald, Genstand for en ved samme eller en anden Ret
svævende Retstrætte, eller er det indbragt
t i l Afgørelse ved administrativ Myndighed,
kan Retten enten efter Paastand eller paa
Embeds Vegne bestemme, at Sagens Forhandling i det hele eller til dels skal udsættes, indtil hin Retstrætte er Paadmnt
eller den administrative Afgørelse er truffen.
§ 9«.
Opstaar der under en Sag Mistanke
om, at en strafbar Handling, hvis Forfølgning under en Straffesag vil have.Indflydelse paa Sagens Udfald, er begaaet af
en af Sagens Parter, kan Retten udsætte
Forhandlingen, indtil Straffesagen har fundet
sin Afgørelse,
s 97.
Ved Udsvelse as den i §§ 94—96
hjemlede Myndighed har Retten at virke hen
til, at den stsrst mulige Orden, Klarhed og
Simpelhed i Forhandlingerne opnaas.
s 98.
De i Z§ 91 og 93—96 omhandlede Bestemmelser kunne træffes paa ethvert Trin
af Forhandlingerne, ligesom de kunne omggres, naar Retten anser dette hensigtsmæssigt.
Retten anordner det fornødne med Hensyn til Udscetttelse af Sagen, naar den benytter sin i §§ 91 og 93—96 omhandlede
Myndighed ^
De i §§ 91 og 93—96 omhandlede pro-
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cesledende Bestemmelser ere ikke Genstand
for Anke eller Kære.
s 99.
Naar en Part Mster Bevis optaget for
en udenlandsk Domstol, kan han af den Ret,
for hvilken Sagen henstaar, eller, naar Søgsmaal endnu ikke er tingFæstet, af den Ret,
ved hvilken Søgsmaalet eventuelt vil være at
anlægge, begære udfærdiget en Anmodning
til vedkommende Ret i det fremmede Land
om Foretagelse af den paaGældende Retshandling. For at Begæringen kan tages t i l
følge, maa Parten meddele de Oplysninger,
som kræves til Anmodningens Udfærdigelse.
Onskes saaledes Vidner førte, skulle de anl fores ved Navn med Opgivelse af deres Bopæl
og de særlige Forhold, hvorom deres Forklaring snstes, samt de Dokumenter, som
ynstes dem forelagte, eller som de opfordres
til at fremlægge, nærmere opgives; saavidt
muligt skal der stilles bestemte Spørgsmaal
til Vidnerne. Onstes Skøn afgivet, skulle
SkjZnsmændcnes Egenskaber samt de Forudscetninger, der skulle lcrgges t i l Grund for
skønnet, tilstrækkeligt angives. Begæringen
fremsattes efter de for Begæring om Bevisoptagelse ved danste Retter givne Regler,
jsr. navnlig Z§ 171, 213—216, 236, 257,
258 og 281.
Retten afgSr ved Kendelse, om og i
hvilken Udstrækning Begæringen skal efterkommes. Gaar Kendelsen ud paa, at Begæringen
skal den indeholde de fornødne Oplysninger
til Anmodningens Udfærdigelse, samt fastsætte den Sikkerhed, som Parten skal stille
for de Omkostninger, som Skønnes at ville
medgaa t i l Bevisoptagclsen, og den Tid, inden hvilken Sikkerheden skal være stillet.
Naar Sikkerheden er stillet, udfærdiger Rettens Formand en Anmodning til vedkommende Domstol om, at Bevisoptagelse maa
finde Sted. Anmodningen skal, paa Grundlag af det i Kendelsen oplyste, indeholde en
kort Fremstilling af det Forhold, der ligger
til Grund for Sagen, samt en nsjagtig Angivelse af, hvad der begæres foretaget,
hvorhos den skal oplyse, hvorvidt nogen af

helt eller delvis skal efterkommes,
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Parterne skal varsles til Forretningen, og
i bekræftende Fald Varslets Lcengde. Anmodningen tilftilles Justitsministeriet t i l videre Foranskaltning.
Skal Parts Ed aflægges ved fremmed
Domstol, .fremsattes Begæring om dens Aflæggelfe for den Ret, der har afsagt Edsdommen.
Anmodninger fra fremmede Retter om
Bevisoptagelse eller andre retslige Handlinger
blive alene at efterkomme, naar de fremsendes
gennem Justitsministeriet, jvfr. iøvrigt §§
135 og 172.

Kapitel X .
Rettens Raadsiagmnger og Afgørelfer.
§ 100.
Domme, Kendelser og andre Beslutninger af en Ret, der ikke beklædes af en enkelt
Dommer, og som ikke høre til de Beslutninger, Rettens Formand kan træffe, vedtages ved Afstemning efter forudgaaende
Raadslagning. Afstemningen foregaar efter
Tjenestealderen, saaledes at det Yngste Medlem stemmer fyrst. Formanden stemmer
altid sidst, han forestaar Afstemningen og
samler Stemmerne.
Afstemningen sker
mundtlig; de afgivne Stemmer indfyres udtogsvis i en Stemmegivningsbog. Enhver
Dommer har Ret t i l at paase, at hans
Stemme gengives rigtigt.
Dommernes Raadslagninger og Afstemninger maa ikke overværes af Tilhørere,
med Undtagelse af Retsskriveren.
I Afstemningen maa kun de Dommere .
deltage, som have overværet den mundtlige
Forhandling og Bevisførelsen i Sagen.

§ 101.
I
Dommens Vedtagelse deltage for
LanDøretternes Vedkommende mindst tre
Medlemmer og for Højesterets Vedkommende
mindst syv Medlemmer af Retten. Samme
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Regler Gældc ogsaa for Vedtagelse af Kendelser, medmindre andet er bestemt.
^ 102.
For enhver Afgørelse skal der være
Stemmeflerhed. kræver Afgorelsen Afstemning over flere Punkter, ere de Dommere,
som have befundet sig i Mindretal, pligtige
at deltage l de fenere Afstemninger.
Oftstaar der Meningsforskel om, hvorledes Spørgsmaalene skulle stilles, eller om
Afstemningens Resultat, bliver der afstemt
særskilt herom.
Den vedtagne Afgørelse smes i Pennen
af Rettens Formand eller af den af de i
Afgorelsen deltagende Dommere, hvem dette
Hverv af Formanden overdrages.
§ 103.
Ved Dommen skal Sagen paakendes
endelig uden anden Henvisning t i l paafslgende Proceshandlinger end den, der hjemles
ved § 197.
Bevis ved Syn ellex S k M kan ikke
henskydes til Optagelse efter Dommens Afsigelse.
§ 104.
Afgørelsen træffes Paa Grundlag af
den mundtlige Forhandling og Bevisførelsen, jfr. dog §§ 239, 263 og 286.
Hvorledes Sagens faktiske Sammenhceng
skal antages at være, afgsr Retten i
Henhold t i l det samlede Indhold af Forhandlingerne og den stedfundne Bevisførelse.
særlig har Retten, naar der mellem
Parterne er Strid, om en Skade er foraarsaget, eller hvilken Erstatning der skal
gives, og den i Fplge de Oplysninger, som
foreligge eller indhentes (§ 92) anser sig
for at være istand hertil, at afgore disse
Spørgsmaal efter et S k M over alle i Betragtning kommende Omstændigheder.
s 105.
Retten kan ikke tilkende en Part mere,
end han har paastaaet. Om Procesomkostninger og RettergangsBøder træffes de Be
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stemmelser, hvortil der efter Sagens Beskaffenhed findes Anledning, selv om ingen
udtrykkelig Paastand herpaa er nedlagt.
Der maa ved Afggrelsen ikke tages Hensyn
til Sogsmaalsgrunde eller Indsigelser, som
ikke ere gjortc Gældende af Parterne, om
det end af Sagens Forhandling kan sees,
at de kunde have været benyttede.
s 106.
Ere slere Krav forenede under Sagen
<M 26 og 27), kan Retten, saa snart noget
af disse er mødent t i l Paakendelse, afsige
Dom derom.
s 107.
Retten kan afsige Dom angaaende enkelte
af de fremsatte Søgsmaalsgrunde eller I n d sigelser saavel som angaaende Modfordringer,
ikke blot hvor særskilt Forhandling af dem
er anordnet (Z 94, sidste Stykke), men ogsaa
hvor de, uden at dette er Tilfældet, ere
modne t i l Paakendelse.
Domme af den Art, fom de i foregaaende
Stykke omhandlede, ere dog kun at anse
som Bestanddele af den endelige Dom, i
hvilken de bllve at lægge t i l Grund og
saavidt fornødent at optage; en saadan
Dom kan ikke soerskilt fuldbyrdes, medmindre
Retten sirlig bestemmer, at den mod eller
uden Sikkerhedsstillelse straks kan fuldbyrdes.
§ 108.
Domme og Kendelser skulle ledsages af
Grunde. Andre Beslutninger as Retten eller
Rettens Formand behsve ikke at begrundes.
Den i Rettens Afgorelse givne Fremstilling af Parternes mundtlige Angivelser
og Itringer under Sagens Behandling
afgiver fuldt Bevis for disse, forsaavidt
ikke Modbevis imod den ftres.
§ 109.
Domme og Kendelser afsiges snarest
muligt efter Forhandlingernes Slutning.
Afsigelsen foregaar ved, at Konklusionen oplcrses i et RetsMøde. Dersom det ikke ved
Optagelsen tilkendegives, naar Dommen eller
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Kendelsen vil blive afsagt, skulle Parterne og
efter Omstændighederne Vidner og Synseller Skønsmænd tilsiges til at høre den
afsagt. Er den PaaGældende ikke saaledes
sat i Kendskab om Afsigelsestioen, regnes
for hans Vedkommende de ellers fra Afsigelsen løbende processuelle Frister fsrft
fra Dommens eller Kendelsens Forkyndelse
for ham.
§ 110.
Retten kan til enhver Tid i Embeds
Medfor eller iFølge Begæring berigtige Skrivsejl, som ere indlsbne i Henseende t i l Ord,
Navne eller T a l , blotte Regnefejl samt
saadanne Fejl og Forglemmelser, som alene
vedrøre Udfærdigelsens Form.
Fremdeles
kan den ogsaa, naar Begæring derom fra
en Part fremkommer inden Ankefristens
Udlsb, og efter at der er givet Parterne
Lejlighed t i l at ytre sig derom, berigtige
den i Afgørelsen indeholdte Fremstilling as
Parternes mundtlige Angivelser og Itrmger,
forsaavidt denne erkendes at lide af Fejl,
bestaaende i Forbigaaelser, Uklarheder eller
Modsigelser, men derimod ikke i øvrigt foretage Forandringer enten i Begrundelsen eller
Resultatet. Beslutning angaaende slige Berigtigelser træffes, og Meddelelse om dem sker
efter de samme Regler, som Gælde for den
oprindelige Afgørelse.
Den i Henhold t i l Rettens Bestutning
berigtigede Afgørelse troeder i alle Henseender
i Stedet for den oprindelige. Beslutningen
angaaende Berigtigelse er ikke Genstand for
Anke eller Kære.

§ 111.
Beslutninger af Retten eller dens Formand, der ikke behsve at begrundes, saavel
som Kendelser af blot procesledende Beskaffenhed kunne omgøres, naar nye Oplysninger foreligge.

3ss Kap, X I . Proccsomt. og Rettergaugsb.

Kapitel XI.
Procesomkostninger og RettergangsBøder.
8 112.
Enhver Part har at betale de Omkostninger, sum foranlediges ved processuelle
Skridt, der af ham begæres eller sættes i
Bevægelse, dog med Forbehold af Ret til
at fane dem erstattede af Modparten i Følge
nedenstaaende Regler.
Omkostningerne ved processuelle Skridt,
som Retten anordner, kunne foreløbig kræves betalte enten af den Part, i hvis I n teresse Retten anser det foretagne at vcrre,
eller af begge Parter i det Forhold, som
Retten bestemmer.
s 113.
Den tabende Part er pligtig at erstatte
Modparten de ham ved Retssagen paaførte
Udgifter, forsaabidt ikke Parterne selv have
truffet en anden Overenskomst, eller Retten
i særligc Omstændigheder finder skellig Grund
til at gøre Afvigelse fra denne Regel.
Udgifter, der ikke have vcrret hensigtsmcessige for Sagens forsvarlige Udførelse,
erstattes ikke. Hvilke Udgifter der i det
givne TilFældc have været hensigtsmæssige,
afgør Retten eftcr sit Skøn. BelBet ansættes
under Eet t i l en rund Sum, saaledes at de
virkelige Udgifter saavidt muligt erstattes
fuldt ud.
Den Omstændighed, at enkelte Se>gsmaalsgrunde eller Indsigelser forkastes eller
enkelte Beviser anses ikke at oplyse Noget
i Sagen, medfører ikke i og for sig, at de
herpaa anvendte Udgifter skulle som ikke
fornødne udelukkes fra Erstatning.
Naar en Sag hceves, kan Retten efter
Omstændighederne paalæggc den ene Part
helt eller delvis at erstatte Modparten
dennes Sagsomkostninger eller bestemme, at
hver af Parterne skal bcere sine Omkostninger (Ophæve Omkostningerne).
Har Sagsøgte lovlig tilbudt Sagsøgeren,
hvad der kan tilkomme denne, bsr Sagsøgeren erstatte Sagftgte Udgifterne ved den
derefter følgende Del af Processen.
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§ 114.
Naar Sagen i det Hele afvises, betragt
tes den med Hensyn t i l Procesomkostninger
sum tabt as Sagsøgeren.

§ 115.
ProcesFæller hcefte solidarisk for Procesomkostninger. Dog kan Retten, naar Omstændighederne tale derfor, paalægge en enkelt eller enkelte af dem at udrede visse
Dele af Omkostningerne.

§ 116.
Forsaavidt en Sags Udfald er gjort
afhcengigt af den ene P a r t s Ed, bliver den
ogsaa i Henseende t i l Procesomkostningerne
at betragte som vunden eller tabt af ham,
eftersom Eden aflægges eller ikke.

§ 117.
Naar hver isccr af Parterne for en Del
taber og for en Del vinder Sagen, blive
Processens Omkostninger delvis at paalægge
en af Parterne eller at ofthceve.
Dog kan Retten paalægge en P a r t at
erstatte Modparten Processens Omkostninger,
naar dennes Paastand kun i en mindre betydelig Grad har været afvigende fra, hvad
der bliver kendt for Ret, og ingen særskilte
Omkostninger ere foranledigede ved Afvigelsen.
§ 118.
Den Part, som ved Anke eller Kære
ikke opnaar nogen Forandring af den Vaaklagede Afgørelse, anses for saa vidt som
tabende og har derfor ordentligvis at erstatte Modparten Ankesagens eller Kæremaalets Omkostninger.

8 119.
Opnaas der ved Anke eller Kccre en
Forandring i den faldne Dom eller Kendelse, bliver der med Hensyn t i l Ankesagens
eller Kæremaalets Omkostninger saavel som
med Hensyn t i l Omkostningerne ved Sagens
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tidligere Behandling, forsaavidt herom skal
træffes Afgorelse, at forholde efter de i
§§ 113 t i l 117 givne Regler og Omkostningerne enten at paalæggc Modparten eller
at Ophæve eller dele.

§ 120.
Den Part, som ved tilregnelig Fejl eller
Forsømmelse har foranlediget spildte møder,
ufornødne UdFættelser, unyttig Bevisførelse
eller andre overflødige og hensigtslsse processuelle Skridt, er, selv om han i øvrigt
vinder Sagen, pligtig at erstatte Modparten
de denne derved foraarsagede Udgifter.

8 121.
Angaaende Omkostningerne ved enkelte
Proceshandlinger eller Procesafsnit kan der
straks træffes Afgørelse af Retten ved Kendelse, naar saadan Asgørelse, saasom i de i
foregaaende Paragraf omhandlede Tilfælde,
er uafhcengig af Hovedsagens Udfald. Er
scrrstilt Afgørelse ikke tilforn truffet, gøres
der i den endelige Dom forneden Bemcerkning i Henseende t i l saadanne enkelte Proceshandlinger og Procesafsnit.

§ 122.
Sagførere og andre Rettergangsfuldmægtige, kunne iFølge Modpartens Paastand
under Sagen dommes til at boere de Omkostninger, som de ved pligtstridig Opfmsel
have foraarsaget. Den, der nedlægger saadan Paastand, skal drage Omsorg for, at
der gives Sagføreren eller Rettergangsfuldmægtigen forneden Lejlighed til at udtale
sig om den.

§ 123.
Bestemmelsen i foregaaende Paragraf er
ogsaa anvendelig paa Dommere i underordnede Instanser, naar Sagen indbringes
for hovere Ret, dog saaledes at den Dommer, over hvem Paastandcn agtes ned-
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lagt, skal Underrettcs herom, samtidig med
at Ankeftccvning forkyndes for Modparten.
Dounneren er da berettiget til at give Møde
for den hojere Ret og sremføre sit Forsvar.
I Tilfælde af Kære er det tilstrækkeligt, at
Paastanden over Dommeren optages i Kæresiriftet eller i den Tilførsel til Retsbogen,
der troeder i Stedet for dette.
s 124.
En Udlænding er, naar han optræder
som Sagsoger og der af Sagsøgte fremsættes Forlangende derom paa Sagens fyrste
Tcegtedag, pligtig til inden en af Retten
bestemt Frist at stille en efter dens Skon
passende Sikkerhed for de Procesomkostninger, som det kan blive paalagt ham at
tilsvare Sagsøgte, medmindre Danske i vedkommende fremmede Stat cre fritagne for
saadan Sikkerhedsstillelse. Stilles den forlangte Sikkerhed ikke, bliver Sagen at

afvise.
s 125.
skønnes det, at en Part uden nogen
rimelig Grund har anlagt Retssag eller
rejst Anke eller Kære eller sat sin Modpart
i den Nødvendighed at anlcxgge Sag eller
indbringe Sagen for hojere Ret, bliver han
herfor ved Dommen at anse med Bøder fra
20 t i l 400 Kr.
§ 126.
Samme Straf idømmes for at have
brugt opdigtede Udsættelsesgrunde eller andre
Udflugter til at forhale Sagen eller at
stille Modparten ved hans Ret, saavel som
for ikke at have givet behørigt møde ved
den befalede Forligsmægling, dog at Bsden
for det sidstncevnte Forhold kan gaa ned
til 4 Kr. eller, ved Underretten, t i l 2 Kr.
s 12?.
De i S§ 125 og 126 givne Straffebestemmelser medføre ingen Indskrænkning i
Adgangen til at drage den Skyldige til
Ansvar efter Straffelovens almindelige Bestemmelser, hvor disse i øvrigt ere anvendelige.
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§ 128.
Straf i Henhold til §§ 125 og 126 kan
ved Dommen paalægges ikke blot Parten,
men ogsaa hans Rettergangsfuldmægtig eller
efter Omstændighederne begge.

8 129.
De i dette Kapitel omhandlede Straffe
idsmmes paa Embeds Vegne, naar Retten
af det i Sagen Foregaaede kanSkønne,at
Betingelserne for Straffens Anvendelse ere
til Stede, ligesom en idsmt Straf, naar
Sagen er indbragt for overordnet Ret, og
Betingelserne for Straffens Anvendelse ikke
findes at være t i l Stede, paa Embeds
Vegne Ophæves.
§ 130.
Ved Tvistigheder, sam afgøres af Fogedeller Skifteretter finde Bestemmelserne i
nærværende Kapitel ikke Anvendelse i fyrste

Instans.

Kapitel X l l .
Fri Proces.
§ 131.
Forsaabidt f r i Proces ikke er hjemlet
ved særlig Lovbestemmelse, kan den meddeles
naar
1) den PaaGældendes Forfatning er saadan,
at han ikke uden at savne det Nsdvendige t i l sin og Families Underhold eller
t i l Fortsættelse af sin Næringsdrift kan
afholde de med Sagens Udførelse forbundne Omkostninger og Udgifter, hvorom der i Almindelighed skal tilvejebringes Attester, i København fra vedkommende Rodemester og udenfor K ø benhavn enten fra vedkommende Byraad
(Sogneraad) eller fra Præst eller
Underøvrighed, og
2) det efter de Oplysninger, som kunne
haves om Sagens Beskaffenhed, er at
formøde, at PaaGældende har rimelig
Grund t i l at ftre Proces.
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Med Hensyn til Udlændinge kroeves desnden, at vedkommende sremmede Stat ikke
stiller Danske ringere end Indlamdingc i
her omhandlede Henseende.
s 132.
Ved Meddelelse af fri Proces opnaaes:
1) Fritagelse for Betaling af Retsafgift.
2) Fritagelfe for Udgifter til Stævnmgsmoend, til Brevporto og Avisbekendtgørelser samt til Rejseudgifter, Diceter
og anden Betaling til Vidner, Synseller SkMsmamd o. desl., hvilke Udgifter
i saa Fald afholdes af det Offentlige.
3) Understøttelse ved Bestikkelse af Sag^ ftrer til uden Vederlag af Parten at
udfare Sagen, forsaavidt saadan Sagftrerhjcelp ikke stsnnes at være unødvendig eller af den Paagældende frafaldes.
4) Meddelelfe uden Betaling af de Udskrifter og Beskrivelser, som maatte behBves.
Meddelelse af fri Proces har ingen
Indflydelse paa Forpligtelsen til at erstatte
Modparten Processens Omkostninger, ligesaa lidt som paa dennes Forpligtelse til
at udrede Processens Omkostninger, som om
fri Proces ikke var meddelt.
§

133.

Andragende om at erholde fri Proces
fremsattes skriftligt, forsaavidt Underretsog LanDøretssager angaar, for Iustitiarius
i vedkommende LanDøret og, forsaavidt
højesteretssager angaar, for Højesterets
Iustitiarius.
Bevilges Andragendet, har vedkommende
Iuftitiarius efter Omstændighederne at beskikke — eller, forsaavidt Underretssager angaar, at paalægge vedkommende Underretsdommer at bestikke — en Sagftrer til at
udføre Sagen og træffe de videre fornødne
Bestemmelser.
s 134.
Den givne Tilstaaelse af fri Proces
ophører, naar Parten dsr. Den kan tages
6
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tilbage, naar de Forudsætninger, under
hvilke den er meddelt, vise sig ikke at have
været til Stede eller at være bortfaldne.
§ 135.
Meddelelse af fri Proces udstrækker sine
Virkninger til hele Sagen i den Instans,
derunder til den for at opnaa ny Foretagelse af Sagen for samme Ret foreskrevne
Procedure, samt t i l Eksekution.
Naar Retshandlinger skulle foretages
efter Begæring af udenlandsk Myndighed,
beskikkes der af Rettens Formand, saavidt
fornpdent ggres, Sagførere til at varetage
Parternes Tarv, og Sagen behandles forel M g , som om fri Proces var meddelt, men
Regning indgives til vedkommende udenlandske Myndighed over Retsafgifter, Sagførersalærer og andre af Sagen flydende
Omkostninger.

8 136.
Afgørelser, hvorved fri Proces tilstaaes,
kunne ikke paaklages for højere Ret; imod
Afgørelser, ved hvilken den nægtes eller
tages tilbage, kan Kære til Højesteret sinde
Sted.
s 137.
Justitsministeriet skal i samme Omfang
som hidtil være berettiget til udenfor de i
§ 131 opstillede Betingelser at anordne, at
fri Proces skal tillægges offentlige Myndigheder, Stiftelfer, Gmbedsmænd og andre,
og det paahviler derfor vedkommende I u stitiarius (§ 133) at iagttage det Fornodnc
til Ndførelsen heraf.
F r i Proces tilkommer i de i § 301 og
§ 303 jfr. § 312 ommeldte Sager henholdsvis Overanklageren og Dvrigheden.

§ 138.
Bestemmelserne i Lov om Sagførersalær m. m. af 24. Maj 1879 forblive
Gældende i borgerlige Sager.
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Kapitel X l l l .
Deu tvungne Forligsprsve.
§ 139.
Genstand for tvungen Forligsmægling
ere alle borgerlige Domssager i første I n stans. Dog er Forligsprewc ej forneden:
1) naar Modfordringer gøres Gældende,
om endog selvstændig Dom for dem
paastaas:
2) i Sager om Vexler og visse andre
Gældsbreve (Kap. XXV).
3) naar offentlig IndStævning sinder Sted.

8 140.
I Underretssager foregaar Forligsmceglingen offentlig ved Retten, hvor Domssagen behandles, medmindre Sagen henhører
til dem, i hvilke den ved Lov 10. Maj 1854
§§ 65 ss. jfr. P l . 6. Sept. 1828 og Lov 4.
Marts 1857 § 8 anordnede Forligsmægling
for mægleren i Tyendesager skal sinde Sted.

§ 141.
I
LanDøretssager foregaar Forligsmæglingen offentlig ved Underretten i den
' Kreds, hvor Sagen, saasremt den havde
været Underretssag, i Medfør af Bestemmelserne i Kap. 11 skulde eller kunde have
været anlagt. Sagen berammes af Underretten t i l Foretagelse ved Paategning paa
Forligsklagm, og denne forkyndes efter de
for Forkyndelse af Stævning Gældende Regler og med det i § 275 bestemte Varsel.
Naar Indklagede trods lovlig Indkaldelse ikke møder eller lader nwdc, kan der
efter Klagerens Begæring gives Udeblivelsesdom, jfr. §§ 204 og 222 til 224, saafremt
Klagen er affattet overensstemmende med de
i Z 273, 2det St. 1ste Punktum givne Regler. Udebliver Klageren, afvises Sagen;
Retten kan efter den nwdte Indklagedes
Begæring tilkende denne Erstatning for forgceves møde.
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§ 142.
Parterne stulle give møde til Forligsmæglingen og skulle indfinde sig personlig,
medmindre de have lovligt Forfald eller bo
udenfor Underretskredsen, i hvilke TilFældc
de ere berettigede til at lade møde for sig
ved en uberygtet og myndig Fuldmægtig.
Undlader Indklagede modvilligt at give Melde
til Forligsmægling, bliver han ved Dommen
i Sagen at ikende Bsde efter § 126 og kan,
selv om han vinder Sagen, ikke faa sig tilkendt Processens Omkostninger i 1ste I n stans. Det samme Gælder, naar nogen af
Parterne, der har nwdt ved Fuldmægtig,
ikke efter Modpartens Opfordring godtgør
at have været berettiget hertil.
Bestemmelserne i Lov 10de Maj 1854
§§ 65—70 og 75—76 vedblive at Gælde.

8 143.
Selv om der ikke fremsættes Formalitetsindsigelser, hentede fra Mangler ved Forligsmæglingen, har Retten i de i § 141 ncevnte
Sager, forinden Domsforhandlingen berammes, af egen Drift at undersøge, om Sagen
har været for Underretten t i lForligsmæglin
bliver Sagen at afvise eller efter Rettens
nærmere Bestemmelse at udscrtte, for at
behørig Forligsmægling kan sinde Sted.
Forligsklagens Indhold er ikke til Hinder for en senere Udvidelse eller Forandring
af Søgsmaalsgrunde eller Paastande.
§ 144.
Spørgsmaal om Gyldigheden af indgaaede Forlig henhøre under Afgørelse ved
Retterne i første Instans, jvf. ogsaa § 330.
Dog maa Indsigelser mod Retsforlig gøres
gcrldende ved Kære, naar de støttes paa
Fejl ved Rettens Handlinger.
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Andet Afsnit.
Midler til Sagens Oplysning.

Kapitel X I V .
Vidner.
8 145.
Enhver er Pligtig t i l efter lovlig Opfordring at aflægge Vidnesbyrd for Retten om,
hvad der med Hensyn t i l Sagen er ham
bekendt, forsaavidt Loven ikke særlig hjemler
Undtagelse herfra.
§ 146.

Mod dens Onske, som har Krav paa
Hemmeligholdelse, maa Vidnesbyrd ikke
afkræves:
1) Folkekirkens og anerkendte Trossamfunds Pæester om det, som i Skriftemaal
eller iyvrigt i deres Egenskab af Sjcelessrgere maatte vcrre dem betroet,
2) Sagftrere angaaende det, som de
ved Partens Fortrolighed have erfaret i
en borgerlig Retstrætte eller Straffesag,
der har været dem betroet t i l Udførelse,
eller hvori deres Rand har været sygt,
3) de ved den kgl. Fødselsstiftelse i Kybenhavn ansatte Embedsmænd, Betjente og
Jordemødre angaaende de Kvinders Svangerskab og Barnefødsel, som forlyses paa Stis-
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teisen, medmindre det ved Vidnesbyrdet tilsigtes at oplyse, om Drab eller anden strafbar
Handling er begaaet mod Barnet.
Ej heller maa Vidnesbyrd afkræves
Embeds- og Bestillingsmand eller andre, som
handle i offentligt Hverv angaaende, hvad
der i Følge dette er dem betroet eller kommet
t i l deres Kundskab om et offentligt Anliggende og omfattes as deres Tavshedspligt,
medmindre vedkommende overordnede Myndighed eller for Rigsdagsmands Vedkommende det paaGældende Tings Formand
saavel som Regeringen samtykker i, at de
afhøres.
Retten har paa Embeds Vegne saavidt
muligt at forebygge, at Vidnesbyrd modtages
i de Tilfælde, hvor saadant efter nærbcerende
Paragraf ikke maa afkrævcs. Er det efter Omstændighederne klart, at en Vidneførsel vilde
komme i Strid med ovenstaaende Regler, bm
ingen Indkaldelse udstedes.
§ 147.
Vidnesbyrd kan nægtes, naar Besvarelsen af et Spmgsmaal maa forudsættes at
ville udsætte Vidnet selv, dets ÆgteFælle,
Forældre eller Børn for Tab af borgerlig
Agtelse eller Velfærd. Dog kan et Vidne
ikke undslaa sig for at besvare Spørgsmaal, om der er overgaaet det en Straffedom.
Vidnesbyrd kan fremdeles nægtes om
Meddelelser, som Vidnets ÆgteFælle under
Ægteskabet har gjort Vidnet.
Den, hvem Ansvaret for et trykt Skrifts
Indhold i Medfør af Lov 3. Januar 1851
§ 3 kan komme t i l at paahvile, kan nægte
Vidnesbyrd angaaende Betingelserne for en
Forgangers Ansvar, naar han enten selv
vil overtage Ansvaret, eller Opfordringen
t i l ham ikke er sket indcn 3 Maaneder, efter
at Bekendtgørelse om Skriftets Udgivelse
fmste Gang var indrykket i et offentligt
Blad.
At nogen i de ncevnte Tilfælde har
fundet sig i at afgive en Forklaring, som
han var berettiget til at nægte, udelukker
ham ikte fra senere at undslaa sig for at
beedige den.
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I ethvert Tilfælde, hvor det er klart,
at Betingelserne for Fritagelfen ere til
Stede, skal Retten for Afhørelsen gøre
PaaGældende opmccrksom paa hans Ret t i l
at undslaa sig.
§ 148.

Ingen er — forsaavidt han ikke Færlig
har forbundet sig dertil — Pligtig at møde
som Vidne sor en Underret udenfor den
Underretskreds, i hvilken han bor eller opholder sig, naar han vilde komme t i l at
rejse mere end 9 Mile paa Icernbane eller
Dampskib, eller 3 Mile paa anden Maade
eller en tilsvarende Vejlængde delvis paa
.Icernbane eller Dampskib og paa anden
Maade, for at naa hen til Retten.
For LanDøret eller sor højesteret er i
Reglen ingen, som ikke særlig har forbundet
sig dertil, Pligtig at møde som Vidne udenfor den LanDøretskreds, i hvilken han bor
eller opholder sig, naar han bilde faa lcengere at rejse hen til Retten end 18 Mile
paa Icernbane eller Dampskib eller 6 Mile
paa anden Maade eller en tilsvarende Vejlængde delvis paa Icernbane eller Dampskib
og paa anden Maade.
Ved Beslutning as Retten eller dens
Formand, der bliver at paaberaabe i I n d kaldelsen, kan det dog paalægges et fjernere
Iboende Vidne at give møde for LanDøret
eller for Højesteret, naar det for Sagens
Oplysning anses ngdvendigt.
§ 149.

Hvor ikke Reglerne i § 148 eller Vidnets
Helbredstilstand er t i l Hinder derfor, paalægges det Vidner at møde under Domsforhandlingen og der at aflægge Forklaring, medmindre begge Parter frafalde det, eller det
vilde medføre Ulempe eller Bekostning, som
ikke vilde staa i rimeligt Forhold t i l Sagens
Genstand eller den Betydning, Vidnesbyrdet
kan antages at have for Sagens Oplysning.
Skal Vidneførsel finde Sted i en Sag, der
er indanket for Højesteret, beror det paa
Rettens Bestemmelse, om Vidnet skal afsres under Domsforhandlingen.
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Naar et Vidne ikke kan eller skal uwde
under Domsforhandlingen, bliver det at afhøre ved Underretten paa det Sted, hvor
det bor eller opholder sig; dog kan en
LanDøret eller Højesteret under Iagttagelse
af Reglerne i § 148 lade Vidnet afhøre
ved et eller to af sine Medlemmer, saafremt
ikke begge Parter modsætte sig dette. I Sager,
der behandles skriftligt fur LanDøret eller
Højesteret, forholdes efter §§ 237, 263 og
28«.
Er et Vidnes Helbredstilstand t i l Hinder
for, at det møder paa det sædvanlige Tingsted, kan Retten t i l dets AMrelse sættes
paa saadant Sted, som Omstændighederne
udkræve.
§ 150.
Militcere af Hceren og Ilanden ere pligtige t i l at aflægge Vidnesbyrd for de borgerlige Domstole overensstemmende med Reglerne i denne Lov.
§ 151.
Indkaldelse t i l at møde som Vidne udgaar efter Partens Begæring fra den Ret,
for hvilken Vidnesbyrdet skal aflægges og
overgives Parten t i l Forkyndelse. Skal et
Vidne indkaldes for en Underret i Følge en
anden Rets Beslutning, maa en. Udskrift af
denne forelægges Underretten.
Foruden Vidnets Navn og hvad der
i øvrigt hører t i l dets ncrrmere Betegnelse,
Sagen og Indkaldelsens Ojemed, hvem der
har begært Indkaldelsen, den Ret, for hvilken der skal vidnes, samt Stedet og Tiden
for mødet skal der i Indkaldelsen ncevnes
det Varsel, som skal gives den Indkaldte,
og gøres opmcerksom paa, at Udeblivelse
medfører Strafansvar.
Varslet er en Uge, men kan dog under
soerlige Omstændigheder afkortes efter Beslutning af Rettens Formand.
Skulle Vidner føres i Udlandet, kan
paaGældende Part forlange, at Retten skal
udstede de i saa Henseende fornydne Begoeringer til de udenlandske Myndigheder.
T i l Vidneførsel udenfor den dømmende
Ret eller et eller to Medlemmer af samme,
skal Modparten tillige indkaldes med samme
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Varsel, som om han var Vidne. Samtidig
eller dog mindst 3 Dage for Vidneførslen
skal der gives Modparten Meddelelse om
Vidnernes Navn, Stilling og Bopæl samt
om, hvad der ved deres Forklaring agtes
bevist, forsaavidt han ikke allerede under
Sagen har erholdt forneden Kundskab herom.
I paatrængende Tilfælde kan IndStævning af
Modparten undlades. Naar saadan I n d Stævning ikke har fundet Sted, kan Dommeren bestikke en i Retskredsen bosat Sagforer t i l at varetage Modpartens Tarv
mod et passende Salær, der udredes af den
Part, der har begært Indkaldelsen, under
Forbehold af Godtgørelse ved Dommen i
Hovedsagen. Under denne afgores det der^hos, om der har været Foje t i l at undlade
at indStævne Modparten og, i benægtende
Fald, om Tingsvidnet kan benyttes som
Bevis i Sagen.
8 152.
Enhver, som er t i l Stede i et Retsmøde eller i umiddelbar nærhed af Retslokalet, kan det af Retten efter en Parts
Begæring paalægges at fremstille sig straks
til Afgivelse af Vidnesbyrd. Tilstedeværende
Vidner kan det paalægges at møde t i l ny
Tid.
§ 153.
Udebliver et lovmæssigt indkaldt Vidne
^uden lovligt Forfald eller uden at have betimelig anmeldt sit Forfald, hvor dette var
muligt, eller forlader det uden Tilladelse
Tingstedet for mødets Slutning, skal Retten
efter Partens Begæring ved Kendelse idomme
Vidnet en Bode fra 10 t i l 200 Kr., tilpligte
det at erstatte de Udgifter, fom maatte være
foraarsagede ved Udeblivelsen, samt indkalde
det paany med et af Retten fastsat Varsel
efter Kendelsens Forkyndelse ved Partens
Foranskaltning.
T i l Vidneførsel under Domsforhandling
kan Retten efter Partens Begæring lade et
udeblevet Vidne afhente med Magt og, hvis
Sagen udFættcs, beslutte, at Vidnet ved
Politiets Foranskaltning skal tages i Forvaring, indtil dets Fremstillelse for Retten
t i l Afgivelse af Vidnesbyrd kan finde Sted.7
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dog har Vidnet Adgang til Løsladelse mod
saadan Sikkerhed, som Retten finder t i l strækkelig, og i intet Tilfælde maa et Vidne
i samme Sag holdes i Forvaring udover ss
Maaneder, uafbrudt eller sammenlagt. Saadan Tvangsanvendelse kan ogsaa i andre
Tilfælde sinde Sted, naar Vidnet gentagende
udebliver.
Kendelse, hvorved Bsde eller Erstatning
er idomt et fraværende Vidne, kan omgores,
naar Begæring derom fremsættes i det første
Retsmøde, i hvilket Vidnet derefter giver
møde eller fremstilles, eller, hvis det ikke
senere møder eller fremstilles, inden 8 Dage
efter at Kendelsen er det forkyndt eller
kommet t i l dets Kundskab.
s 154.
Et Vidne, som anser sig for berettiget
t i l i det Hele eller for en Del at nægte at
vidne i den Sag, hvori eller for den Ret,
hvortil han er indkaldt, maa dog med den
af § 153 flydende Indstrænkning møde efter
Indkaldelsen og fremscrtte sin Indsigelse til
Paakendelse af Retten. Naar det af Retten

sindes fornødent, maa Vidnet oplyse Omstomdigheder, af hvilke det kan ses, at I n d sigelsen er grundet.
§ 155.
Vidner ere, om -fornødent, pligtige til,
forinden de møde i Retten, at styrte eller
opfriske deres Kundskab om Vidneførslens
Genstand ved at efterse deres Regnskabsboger, Breve eller andre Optegnelser eller
bese Genstande, hvortil de uden særlig Omkostning eller Besvær have Adgang, o. desl.,
og denne Pligt kan af Retten Færlig paalægges dem ved Indkaldelsen eller senere.
§ 156.
Forinden et Vidne afhøres om Sagen,
stiller Domnieren de Spørgsmaal t i l det,
som sindes sornodne for at forvisse sig om
dets Identitet samt for at afgøre, om der
er noget til Hinder for Vidnesbyrdets Modtagelse. Dommeren skal derefter alvorlig
lægge Vidnet paa Hjerte at følge Sandheden, idet han minder det om det Straf--
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ansvar, som det siaadrager sig ved at afgiv6
salst Forklaring for Retten, og om at det
maa være forberedt paa at bckræfte sin Forklaring med Ed eller paa anden højtidelig
Maade.
Skulle flere Vidner afhøres, kan Dommeren lade denne Forberedelse t i l Afhørelse
foregaa under Et for flere eller samtlige
indkaldte Vidner.
§ 157.
Ethvert Vidne afhøres for sig og bsr i
Reglen ikke, forinden dets Afhsring under
Domsforhandlingen er afsluttet, paahøre
Forklaringer af andre Vidner, af Syns- eller
Skønsmænd eller af Sigtede. Vidner, hvis
Udsagn staa i Strid med hinanden, kunne
efter Parternes Begæring eller Rettens
Beslutning stilles imod hinanden.
s 158.
Enhver Part afhører de af ham fremstillede Vidner. Naar han har sluttet sin
Afhørelse af et Vidne, kan Modparten rette
Spørgsmaal til det, og Parten kan derefter
rette de Spørgsmaal t i l Vidnet, hvortil
Modafhgringen har givet Anledning. Rettens Formand kan tillade FremFættelse af
yderligere Spørgsmaal.
Naar Vidnets Helbredstilstand kræver
Afhørelse vaa et særligt Sted, saavel som
'overhovedet i Underretssager, skal Rettens
Formand afhøre Vidnet, hvis dette eller
nogen af Parterne paa Forespørgsel begce^
rer det. Der skal i saa Fald gives Parterne Lejlighed t i l gennem Retten at stille
Spørgsmaal til Vidnet.
Samme Regel
gælder ved LanDøret og Højesteret for den
Parts Vedkommende, der ikke felv er Sag-ftrer eller Møder ved Sagftrer.
Retten kan, efter Begæring eller af
egen Drift, lade et Vidne, der er aftraadt,
fremstaa paany til yderligere Afhøjelse;
foranstaamde Regler sinde herved tilsvarende
Anvendelse.
§ 159.
Under et Vidnets Afhsring bsr
iagttages:

det
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at Vidnet saa vidt muligt foranlediges
til at udtale sig i sammenhængende Orden
om de Punkter, angaaende hvilke dets Forklaring cestes,
at det bringes paa det rene, hvor vidt
Vidnets Forklaring swtter sig til egen Iagttagelse, og
at Spørgsmaal, hvorved der foreholdes
Vidnet Omstændigheder, sum først skulle
godtgøres ved dets Svar, saa vidt muligt
undgaas.
Om nedskrevne Optegnelser maa benyttes
ved Besvarelsen af de til Vidnet rettede
Spørgsmaal, afgøres af Retten, efter at det
er opgivet, af hvem, naar og i hvilket Njemed de ere affattede.
s 160.
Rettens Formand vaager over, at utilbyrlige, navnlig forvirrende Spørgsmaal ikke
stilles ved Afhørelsen, og at denne foregaar
i en passende Form. Sker Afhørelsen trods
Formandens Advarsel paa utilbørlig Maade
eller paa en Mande, som ikke er egnet til
at bringe Sandheden for Dagen, eller som
gaar udenfor Sagen, kan han unddrage den
paagældende Part Afhøjelsen og selv overtage den. skønner han, at Afhørelsens
Fortsættelse ikke kan bidrage t i l Sagens
Oplysning, kan han slutte den.
Retten kan stille Spørgsmaal til Vidnet
saa vel til nærmere Opklaring af Punkter,
hvorom Parterne have spurgt Vidnet, som
til selvstændig Oplysning af Sagen.

§ 161.

De afhørte Vidner ere pligtige at blive
til Stede, indtil Retsmødet sluttes, eller
Formanden tillader dem at forlade Tingstedet. Hvor vidt de kunne eller skulle blive
ti! Stede i Retssalen, beror paa Formandens
Bestemmelse.
Vidner samt Syns- eller Skønsmænd
kunne andrage paa, at de selv eller et andet
Vidne eller en Part yderligere afhøres om
angivne Punkter i det Djemed at fuldstændiggøre eller berigtige forudgaaende Udsagn.
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§ 162.
Den Part, der har ladet et Vidne indkalde, kan, naar Vidnet har givet møde,
ikke uden Modpartens Samtykke frafalde
dets Afhørelse med den Virkning, at Modparten eller Retten afficeres fra at stille
Spørgsmaal til Vidnet.
§ 163.
Vidners Forklaringer optegnes i Retsbogen, saaledes at de vigtigste Udtalelser
gengives saa vidt muligt med Vidnets egne
Ord, medens uvæsentlige Bemærkninger
kunne udelades. Har Vidnet tidligere været
afhort, er Henvisning tilstrækkelig, saa at
^kun Afvigelser eller Fuldstændiggørelser optegnes. Naar Vidner fyres under Domsforhandling ved Højesteret, beror det paa
Retten selv, om og hvor meget der skal optegnes. Det samme Gælder ved LanDøretter
som anden Instans, naar der ikke er særlig
Grund t i l at antage, at Tilladelse t i l Anke
vil blive søgt eller tilstadet.
Det Retsbogen tilførte bliver efter endt
Afhsring at oploefe for Vidnet, og Bemcerkning, om Vidnet godkender Forklaringen,
optages i Retsbogen.
§ 164.
Naar ikke begge Parter frafalde det,
^skulle Vidneforklaringer bekærftes med Ed
eller, — hvis et Vidne ikke hører t i l et
Tros-Samfund, for hvilket der haves en
lovbestemt Edsformular, eller erklærer, at
det i Følge sin religwse Tro ikke Wr aflægge
Ed, eller at det overhovedet ikke har nogen
religiøs Tro, — med en Forsikring „paa
VEre og Samvittighed", der træder i Eds
Sted.
Bekræftelsen sker efter Afhøringen og
bsr, naar Omstændighederne tale derfor,
udsættes, indtil alle Vidner, hvis Forklaringer angaa et og samme Forhold, ere afhsrte. Forsaavidt Omstændighederne give
Anledning hertil, byr Dommeren fyrst
paany minde Vidnerne om Bekræftelsens
Betydning og om det Ansvar, som de paadrage sig ved at bckra'fte en falsk Forklaring.
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Forinden han modtager et Vidnes Bekræftelse, bsr han give Vidnet forneden Lejlig^
hed til at berigtige sin Forklaring; hvor
han dertil sinder Anledning, kan han foreholde Vidnet, hvad der af andre Vidner
er forklaret eller Paa anden Maade er fremkommet i Modstrid med Vidnets Forklaring.
Vidnets Bekræftelfe gaar ud paa, at det
forsikrer, at det har talt Sandhed og intet
fortiet.
§ 165.
EdFæstelse finder ikke Sted af:
1) Børn under 15 Aar,
2) Perfoner, hvis Aandsevner Skønnes
at bcere saa mangelfuldt udviklede eller saa
svækkede eller førstyrrede, at EdFæstclse vilde
være betydningsløs,
3) Personer, fom ere under Tiltale
for eller fundne skyldige i Mened,
4) Personer, der ere dsmte som skyldige
eller medskyldige i den Handling, som er
Sagens Genstand.
Retten kan nægte at edFæste Personer,
hvis Vidnesbyrd enten paa Grund af deres
forbryderste Vandel eller paa Grund af
deres Stilling til Sage:i eller t i l Parterne
eller deres Aandstilstand paa den Tid, Erfaringen skal være gjort, eller af lignende
Grunde af Retten stennes at være i særlig
Grad upaalideligt.
Foranstaaende Bestemmelser finde tilsvarende Anvendelse med Hensyn til den
i § 164 ncevnte, i Eds Sted trædende,
Forsikring.
§ 166.
vægrer et Vidne sig uden lovlig Grund
ved at svare eller aflcrggc Vidneeden eller
afgive den i Stedet derfor trædende Forsikring, kan Retten efter en Parts Begærmg
ved Kendelse paalægge det en Bsde fra
10—400 Kr. Retten kan derhos ved Kendelse bestemme, at det skal tages i Forvaring ved Politiets Foranskaltning, medmindre Vidnets Førelse frafaldes, indtil det
indvilliger i at svare eller at aflægge Ed
eller Forsikring; dog kan et Vidne i intet
Tilfælde i Henhold t i l ncrrværende Paragraf
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eller denne og tz 153 i samme Sag holdes
i Forvaring udover N Maaneder, uafbrudt
eller sammenlagt.
Vidnet kan derhos dsrmncs t i l at erstatte
de ved dets vægring foraarsagede Omkostninger. Kære mod Kendelsen skal, naar
denne er afgiven under Domsforhandling,
erklæres paa Stedet og ellers inden tre
Dage. Kære, som overensstemmende hermed erklæres mod Beslutning af en Underret, hvorved Fængsling er besluttet, har
opsættende Virkning.
§ 167.
Retten kan paa Grund af et Vidnes
^Udeblivelse eller Indsigelse imod at afgive
Forklaring eller imod at mFde udFætte Sagen, naar vedkommende Part begærer dette.
Udslettelsen kan gives van bestemt Tid
eller indtil videre. I sidste Tilscelde kan,
naar Hindringen er hcevct, enhver af Parterne
fremsætte Begæring for Retten, om, at der
berammes en Tid til Sagens Foretagelse og
udstedes Indkaldelse til alle Vedkommende.
§ l68.
Tvistigheder, som opstaa under Vidneførslen i Anledning af Indsigelser eller
Begæringer af Parter eller Vidner, paa^kendes af Retten, efter at Vedkommende have
^ytret sig. I Retsbugeu maa optages en
livagtig Angivelse af Indsigelsens eller Begæringens Indhold samt af Modpartens
Paaftand i denne Anledning. Den nærmere Begrundelse og Udvikling foregaar
mundtligt.
I Reglen afsiges Kendelse ftrax, men
dersom det sindes nødvendigt, kan Sagen
udsatttes, for at Retten kan raadslaa. Saadan Udsættelse bm dog altid være saa kort
som muligt og ikke uden swrste Nodvendighed vare lcengere end til næste Dag.
Foregaar Vidneførslen for en anden
Ret end den, ved hvilken Sagen øvrigt
bchandles, afgøres oftstaaedc Tvistigheder
af hin. Foregaar Vidneførslen for et Udvalg af den dgmmende Ret (jfr. § 149), afgores deslige Tvistigheder af Udvalget.
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§ 169.
DeidetForegaaende omhandlede Tvangsmidler imod Vidner bringes t i l Anvendelse
af den Ret, for hvilken Vidnet er indkaldt
t i l at møde, eller af det i § 149 ncevnte Udvalg.
s 170.
Vidner have Krav paa en Godtgørelse
af 1 Kr., hvis deres Msdc medfører et
Tidsfpilde for dem af under 4 Timer, men
ellers af 2 Kr. med Tillæg af 1 Kr. for
hver K Timer, de ud over 12 Timer ere
fraværende fra Hjemmet t i l Opfyldelse af
deres Vidnepligt, samt derhos, forsaavidt
det er nødvendigt for dem at tilbagelægge
mere end 1 M i l for at naa t i l Retten,
paa Erstatning for Rejseudgifter frem og
tilbage med 50 D. for hver lybende M i l .
Indkaldes Vidnet t i l at møde udenfor de i
de to fyrste Stykker af § 148 fastsatte Afstande, kan der af Retten tilstaas det pasfende
højere Godtgørelse og Vederlag for Rejse-udgifter. De Idelser, paa hvilke Vidnet
har Krav eller, hvis disse ikke kunne anslaas
bestemt, tilbørligt førstud paa samme, maa
tilbydes betalte samtidigt med Indkaldelsens
Forkyndelse.

s 171.
Vidneførsel foregaar i Reglen fyrst,
naar Bestemmelse herom er taget efter §§
214, 1ste Punktum, 257 og 281. Naar paaGældende Part staar i Fare for at miste
sit Bevis eller i øvrigt har særlig Interesse
i, at Beviset optages tidligere, kan han dog
begære, at Vidneførslen foregaar forinden.
Han har da at indgive skriftlig Begæring
herom t i l den Ret, for hvilken Sagen svcever, hvis H>en allerede er tingFæstet, og ellers
til Underretten paa det Sted, hvor Vidnet
bor. Begæringen skal indeholde Angivelse
af den Sag, i Anledning af hvilken, og af
den Person, mod hvem Vidneførslen skal
foregaa, Opgivelse af det, hvorfor Bevis
syges tilvejebragt, og af Vidnernes Navne
m. v., samt Angivelse af de Omstændigheder,
som skulle berettige t i l Vidneførslen. Retten
kan paalcrgge Parten yderligere at oplyse
Rigtigheden af sine Anbringender. Den
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træffer derefter i eller udenfor et Retsmøde
Bestemmelse, om Vidneførslen kan tilstedes.
nægtes dette, kan Parten inden en Uge
iværksætte Kære herover til hojere Ret.
8 172.
I Overensstemmelse med foregaaende
Paragraf og de i nærværende Kapitel i svrigt indeholdte Regler sker ogsaa Førelsen
af Beviser t i l Brug ved Retssager, som ere
anlagte eller skulle anlægges i Udlandet.
Naar Begæringen herom er fremkommet
fra udenlandske Myndigheder, behsver Varsel til Parterne ikke at gives, medmindre
dette udtrykkelig er forlangt, og de i Henhold t i l § 135 beskikkede Sagførere træde
i Parternes Sted. Er der i Anmodningen
forlangt iagttaget en særskilt Form eller
Fremgangsmaade, skal dette saavidt muligt
ske, medmindre saadant maa anses at boere
utilstedeligt efter dansk Ret.
Ved Optagelse af Arvelegitimationstingsvidner og desl. blive ligeledes de i
nærværende Kapitel givne Regler at fiZlge,
forsaavidt disse i Følge Forholdets Bestaffenhed lade sig anvende.
Naar Vidner skulle føres om Rigtigheden af et Testament, blive de i Fdg. 21.
Maj 1845 § 24 indeholdte Regler om,
hvem der skal Stævnes, at følge.

Kapitel XV.
Syn og Sktzn.
§ 173.

Fremsattes Begæring om Optagelse af
Syn eller SkM, udmelder Retten, hvor den
tager Begæringen t i l Følge, en eller flere
Syns- eller SkMsmænd. Retten bestemmer Antallet, forsaavidt ingen scrrlig Forskrift herom er given. Personer, som bo
udenfor vedkommende Rets Embedsomraade,
kunne kun udmeldes af denne, naar det er
oplyst, at de cre villige t i l at efterkomme
Udmeldelsen, eller naar det findes nødvendigt
eller hensigtsmæssigt, enten fordi der indenfor Netskredssen ikke findes sagkyndige Per^
foner, som kunne benyttes, eller fordi den
8
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Ting, der er Genstand for Forretningen, er
udenfor Retskredsen.
s 174.
Kun ubcrygtede Personer kunne udmeldes
t i l Syns- eller Skønsmænd, hvorhos Personer, der ville være udelukkede fra at
handle som Dommere i Sagen ifølge § 32
Nr. 1 og 2, under ingen Omstændigheder
maa tilkaldes som Syns- eller Skønsmænd,
og de øvrige i § 32 ncevnte Personer kun
forsaavidt det ikke er muligt at finde andre
lige saa gode.
s 175.
Enhver, der er pligtig at vidne, er
ogsaa pligtig at modtage Udmeldelse som
Syns- eller Skønsmænd.
Statens Embedsmand og Bestillingsmænd fritages for Udmeldelse, naar de ved
Skrivelse fra de dem foresatte Myndigheder
oplyse, at de ikke have den fornødne Tid,
eller at Forretningens Foretagelse øvrigt
kommer i Strid med deres offentlige Pligter.
Personer, for hvem Syns- eller Skønsforretningens Ndførelse vilde medføre stort
Besvær eller Ulempe, bsr, forsaavidt Omstoendighederne tillade det, forskaanes for
Udmeldelse.
s 176.
Forsaavidt Personer ere beskikkede med
almindelig Bemyndigelse t i l Foretagelsen af visse Syn eller Skøn, bsr andre
kun udmeldes hertil, naar Henvendelse til
hine vilde medføre en Forhaling, hvorved
Djmedet kunde forfpildes, eller naar andre
særegne Grunde gøre det tilrande ligt.
T i l Forretninger, ved hvilke der udkræves særegen Indsigt eller færdighed,
bm i Reglen kun udmeldcs Moend, der
ifølge offentlig Stilling eller Livserhverv
eller dog iFølge offentlig aflagte Pwver maa
anses for duelige hertil.
§ 177.
Enhver af Parterne kan gore Henstilling
t i l Retten om Valget af Syns- eller SkMs
mændene, men Retten er ikke bunden herved.
Retten byr, forinden Udmeldelsesdekretet
afsiges, meddele den eller de msdte Parter,
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hvilke Personer der agtes udmeldte, og
give dem Adgang til at fremkomme med
deres Indsigelser imod disse. Indsigelser,
der ikke gores Gældende straks ved Udmeldelsen, kunne ikkun tages i Betragtning,
naar Parten oplyser, at han uden Brsde
fra sin Side har været ude af Stand
til at fremsætte dem tidligere. Den Part,
der agter at fremsætte saadanne Indsigelser,
har inden 8 Dage efter Udmeldelsen at indkalde Modparten til et møde for den Ret,
der har foretaget Udmeldelsen, og i dette
at fremscrtte sine Indsigelser. Rettens Kendelse kan, naar den tager Indsigelserne
tilfølge, ikke paaklages; nægter den at tage
Indsigelserne tilFølge, kan der sinde Kære
^ted over dens Afgørelse.
s 178.
I Udmeldelsesdekretet maa det angives
tydeligt, hvad der er Forretningens Genstand og Djemed. Tillige ncevnes den Tid,
da Afhjemlingen skal foregaa, — medmindre
Fastsættelsen af Tiden herfor efter Omstændighederne sindes at maatte bero t i l senere
Berammelse — og det Paalægges de Udmeldte
t i l den Tid at møde for at afgive og beedige
deres Erklæring,
Naar Syns- eller Skønsmændene bo
eller opholde sig langt fra det Sted, hvor
Hovedsagen behandles, kan Retten, hvis
Syns- eller Skønsmændenes Fremstillelse
under Domsforhandlingen Dnnes at kunne
undvcrres, i Udmeldelsesdekretet bestemme,
at de skulle møde og afhjemle deres Forretning samt besvare fremsatte Spørgsmaal
for en af Retten bestemt Underret.
Skulle mændene saaledes møde for en
Underret ifølge en anden Rets Beslutning,
maa en Udskrift af denne forelægges Underretten, der forsyner den med en Paategnmg
om, naar Afhjemlingen skal sinde Sted.
8 179.
Parten har uden Ophold at gøre de
fornødne Skridt til, at Udmeldelsesdekretet
kan blive forkyndt for de Udmeldtc i Overensstemmelse med de for Vidner givne
Regler. Skulle mændene møde for en Under-
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ret i Følge en anden Rets Beslutning, skal
tillige den i foregaaende Paragraf ommeldte
Berammelse af Ufhjemlingen forkyndes for
Moendene og Modparten.
Tillige hade Parterne at give de Udmeldte Lejlighed t i l at bese eller gore sig
bekendte med Forretningens Genstand, forsaavidt denne er i deres værge eller under
deres Raadighed. Naar en Part vægrer
sig ved at efterkomme Synsmandenes og
Modpartens Opfordring i saa Henseende,
bliver han at behandle efter Grundsætningen
i denne Lovs § 90, sidste Stykke.
Er Forretningens Genstand i Tredjemands Værge, og nægter han de Udmeldte
Adgang t i l at iagttage den, kan vedkommende Part derom henvende sig t i l den
Ret, hvor Afhjemlingen skal ske. Skønner
Retten, at Tredjemands vægring iFølge
Grundsætningerne i § 191 er ubeføjet, paalægges det ham at tilstede Synsmændene
Adgang inden en vis Frist. De i § 192
givne Regler blive iøvrigt i saadant T i l fælde at anvende.
Syns- og Skønsmændene skulle give
Parterne Underretning om, naar og hvor
Forretningen foregaar, ligesom de ogsaa,
naar Forretningen afgives skriftlig (§ 180),
have at meddele Parterne Genpart af den
eller dog at give dem Adgang t i l at g«Zre
sig bekendt med den senest 3 Dage forinden
Afhjemlingen. Klage over Syns- og SkMmænds Fremgangsmaade ved deres Forretning fremscettcs for den Ret, for hvilken
Afhjemlingen skal ske. Denne kan paalægge
dem at omgøre eller fuldstændiggøre Forretningen.
§ 180.
Syns- og SkMsmænd afgive, efter Rettens nærmere Bestemmelse, deres Forklaring
ved en skriftlig, til Retten stilet, af M a n dene underskreven Erklæring, eller mundtlig
ved Afhøring inden Retten. Have Mandene
afgivet skriftlig Erklæring, kan yderligere
Forklaring aFæskes dem inden Retten; findes
Erklærmgen mangelfuld, kan derhos Retten
paalægge dem at omgøre eller fuldstændiggzZre den i en yderligere skriftlig Erklæring.

Kap. XV. Syn og Skøn.

61

Er Erklæring afgiven af et dertil bestikket Kollegium, bor møde i Retten, hvor
saadant skal sinde Sted, som Regel ikke
fordres af flere end et af dets Medlemmer
eller, hvor der er Meningsforskel, af et
Medlem for hver af de Meninger, hvori
Kollegiet har delt sig; dette udpeger selv de
Medlemmer, som skulle give møde. Hvor
Erklæring afgives af to eller flere Synseller Skonsmænd, bør, hvis mændene ikke
ere enige, hver Enkelts Mening fremgaa af
Erklæringen.
Afhørelse af Syns- og Skønsmænd sker
efter Reglerne om Afhøjelse af Vidner; dog
kunne mændene fom Regel overvære hver-^
andres saavelsom Vidners Afhørelse, og det
kan af Retten tilstedes dem at raadføre sig
med hverandre, forinden de svare.
s 181.
Syns- og Skønsmænd have at bekræfte
deres Syn eller Skøn med Ed eller, under
de i § 164 angivne Betingelser, med en
paa Mre og Samvittighed afgiven Forsikring, medmindre begge Parter give Afkald derpaa. Er Syn eller S k M afgivet
i Henhold til en almindelig Bestikkelse hertil,
bortfalder Bekræftelsen.
Denne gaar ud
paa, at mændene have udfort deres Hverv
og afgivet deres Erklæring eller Forklaring
efter Samvittighed og bedste Overbevisning.
§ 182.
M å r en Syns- eller Skønsmand uden
gyldigt Forfald udebliver fra Retsmødet
eller uden lovlig Grund vægrer sig ved at
udftre Hværvet eller undlader at foretage
Noget, som paahviler ham i Anledning af
dette, eller vægrer sig ved at fvare paa oe
Spørgsmaal, som stilles t i l ham i Retten,
eller ved at bekræfte sin Erklæring eller
Forklaring med Ed eller Forsikring, hvor saadant er foreskrevet, finde Reglerne i §§ 153 og
166 Anvendelse med de fornødne Lempelser.
Dog kan Retten, naar dette er muligt
og efter Omstændighederne kan bidrage til
Sagens Fremme, ester paaGældende Parts
Begæring udncevne andre Syns- eller Skønsmænd enten straks, eller naar de anordnede
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Tvangsmidler forgceves ere anvendte. Parten kan, naar han fremsætter en saadan
Begæring, ikke begære yderligere Tvangs
Anvendelse mod den ellcr de genstridige
Syns- eller Skønsmænd.
8 183.
Have Syns- eller Skynsmænd Forfald,
eller har det været dem umuligt at gore
Forretningen færdig, komme de i § 153,
sidste St. givne Regler til Anvendelse med
de Lempelser, som Følge af Forholdets Natur.
s 184.
Med Hensyn t i l Indsigelser fra Synseller Skynsmændenes Side saavel som
Kære over de Kendelser, hvorved Noget
paalægges dem, forholdes efter de om Vidner givne Regler.
§ 185.
De om Vidner givne Regler skulle med
de Lempelser, der følge af Forholdets Natur,
anvendes paa Syns- og Skønsmænd, forsaavidt ovenstaaende Forskrifter ikke ere til
Hinder derfor. Skal Syn eller SkM foretages, forinden Sagen er tingFæstet (jfr. §
171), har Parten at indgive Begcrring t i l
Underretten paa det Sted, hvor Genstanden
for Syns- eller Skønsforretningen befinder sig<
§ 186.
At Syn eller S k M har fundet Sted,
udelukker ikke fornyet Syn eller Skøn over
samme Genstand ved de samme eller andre
mænd.
s 187.
Udmeldte Syns- og SkMsmamd erholde,
forsaavidt Udførelsen af det dem paalagte
Hverv eller deres møder for Retten i Anledning deraf gøre det nødvendigt for dem at
reise mere end V2 M i l fra deres Hjem, dels
Godtgørelse for Udgifterne derved, beregnet
efter 2den Klasses Takst for Reise paa
Icernbane, efter 1ste Klasses Takst for
Rejse paa Dampskib og iøvrigt med 2 Kroner for hver lBende M i l , dels i Tcerepengc 2 Kroner, naar Fraværelsen fra

Kap. XV. Syn og SkM.

63

Hjemmet ikke varer 4 Timer, og ellers 6
Kroner med Tillæg af 3 Kroner for hver
6 Timer, dc udover 12 Timer ere fravcerendc fra Hjemmet.
disse Idelser eller, hvis de ikke kunne
anslaas bestemt, passende Forskud paa dem
skulle tilbydes forud.
Der tilkommer dem derhos Godtgørelse
for andre Udlæg og sportelmcessig Betaling
for deres Forretning. Har denne udkrævet
særlig Msje eller Tidsanvendelse, kan Retten
forhøje Betalingen efter sit Skøn.
Udenfor de ncevnte Betalinger maa Synseller Skynsmænd under den i Straffelovens
§ 117 bestemte Straf Intet modtage af Parterne for deres Forretning.
§ 188.
Det har sit Forblivende ved de gældende Regler om Søforklaringer. Under de
i § 164 angivne Betingelser træder den der
omhandlede Forsikring i Eds Sted. Naar
en Søforklaring skal afgives i en By, i
hvilken en LanDøret har Sæde, kan Forklaringen efter Rekvirentens Valg afgives for
LanDøret eller Underret.

Kapitel XVI
Dokumenter.
§ 189.
Dokumenter, som ere i Partens Besiddelse, eller som han uden Rettens Medvirkning kan forskaffe sig, maa fremlægges
overensstemmende med de i 3dje Afsnit indeholdte Regler, jfr. navnlig §§ 211, 215,
258 og 280.
§ 190.
V i l en Part beraabe sig paa Dokumenter,
der ere i Modpartens værge eller under
hans Raadighed, kan han opfordre denne
t i l at fremlægge dem. Sker dette ikke, kan
Parten, efter at have angivet de Kendsgærninger, der ved Dokumentet skulle bevises, begære, at det ved Rettens Kendelse
skal paatcegges Modparten at fremlægge
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Dokumentet i et af Retten fastsat Retsmøde.
Nbeftjet Undladelse heraf kan
Retten i saa Fald tillægge Virkning i
Overensstemmelse med Grundsætningen i
§ 90, sidste St. Det samme Gælder ogsaa,
naar Vedkommende for at hindre Dokumentets Fremlæggelse har sdelagt det eller
uden Nødvendighed givet det fra sig.
Paastaar vedkommende Part, at der i
Dokumentet tillige indeholdes Oplysninger,
som ere denne Sag uvedkommende, og som
han ikke onster bekendtgjorte, bestemmer
Retten, paa hvilken Maade Dokumentet skal
fremlægges.
nægter vedkommende Part at være i
Besiddelse af det angivne Dokument, paahviler det den, som fordrer dets Fremlæggelse, at bevise hans Besiddelse deraf.
s 191.
Tredjemand er pligtig til paa Opfordring at fremkomme med Dokumenter,
naar vedkommende Part enten er Medejer
af dem eller i Sbrigt har en af Processen
uashængig Ret til at benytte dem som Bevis
for sine Rettigheder.
Men selv hvor dette ikke er Tilfældet,
skal Tredjemand være pligtig at bidrage til
Sagens Oplysning ved at give Retten og
Parterne Adgang til Benyttelse eller Besigtigelse af Dokumenter, der ere hans Raadighed undergivne, men dog kun, forsaavidt Dokumenternes Fremførelse ikke vilde
kunne stade ham selv eller paadrage ham
Udgifter eller betydelig Nlejlighed.
s 192.
Den Part, der vil benytte et under
Tredjemands Raadighed værende Dokument
som Bevis, kan fremsætte Begæring om,
at det maa paalægges Tredjemand paa
Partens egen Bekostning at fremlægge Dokumentet. Saadan Begæring maa indeholde
en npjagtig Opgivelse af de Fakta, der ved
Dokumentet skulle bellises, samt nærmere
Forklaring angaaende de Grunde, hvorfor
Parten antager, at den opgivne Tredjemand er i Besiddelse af Dokumentet og
pligtig at fremlægge det.
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Retten kan derefter ved Kendelse paalcvgge Tredjemand at fremlæggc Dokumentet
i et nocrmere bcstcurt Retsmøde eller forinden oversende det til Retten, som da bestirger det fremlagt. Vedkommende Part
har at drage Omsorg for denne Kendelses
nfortyvcde Forkyndelse for Tredjemand;
Forsømmelse hermed ansees som Frafaldclsc
af Begæringen om Dokumentets Fremførelse.
Fremkommer Dokumentet ikke i Retsmødet, maa i dette de Indsigelser fremscettcs, vcdkonnncnde Tredjemand tror at
knnne g«Zre.
Disse forhandles og paakendcs efter de om Vidner givne Regler i
58 166, sidste St. og 168.
Imod den Tredjemand, der ubeføjet
^ndeb liver eller undlader at efterkomme
Rettens Paalæg, anvendes de for Vidner
foreskrevne Tvangsmidler, jfr. Z 153.

Kapitel XVII.
Afhsrmg af Parter og Parts Ed.
s 193.
Retten kan efter Modpartens Paastand
indkalde en Part t i l personligt M«Zde for at
besvare SpiZrgsmaal sigtende t i l Sagens
Oplysning. De i §§ 146—152 indeholdte
Regler om Vidner finde med de fornødne
Lempelser Anvendelse, naar saadan Forklaring fordres afgivet.
Enhver Part kan frivillig fremstille sig
ug begoere personlig at afgive sin For<
klaring. Dette tilstedes ham i Almindelighed, medmindre Retten anser det for at
være nden Nytte i Henseende til Sagens
Oplysning. Den Part, der fremstiller sig
fur at afgive Forklaring, er pligtig at besvare de yderligere Spørgsmaal, sum Modparten eller Retten maatte gore ham. Herved
ere Reglerne i tz 149 anvendelige, dog at
de i § 148 ncevnte Afstandsbestemmelser
ikke fritage Parten for at aflægge Forklaringen for den dsmmendc Ret. Om I n d stccvning af Modparten gcclde de i K 151,
sidste Stykke givne Regler.
9
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Naar en Part afgiver Forklaring i
Henhold til nærværende Paragraf finde de
i ^§ 155, 156, 158—103 og ^68, indeholdte
Regler Anvendelse med de fornodne Lempelser.
§ 194.
Naar en Part, der er tilsagt til Personligt møde, nden oplyst lovligt Forfald
udebliver, eller naar der ikke svares paa de
iFølge foregaaende Paragraf stillede Sftorgsmaal, eller Svaret ikke har tilstrækkelig Vcstelnthed, kan Retten fortolke Udeblivelsen,
Tavsheden eller Ubestemtheden paa den for
Modparten gunstigste Maadc og navnlig
lægge dennes Fremstilling t i l Grund for
Paakendelsen.
Er en efter 8 1W afgiven Forklaring
usandfærdig, finde Strfl.s §§ 148—148
Anvendelse.
§ 195.
Retten kan efter sit Sksu enten tillade
den Part, hvem Bevisbyrden paahviler, at
bekræfte fremsatte faktiske Anbringender med
Ed, eller paalocgge Modparten edelig at bcntt'gte imod hmn anførte Kendsgerninger.
Eden kan kun angaa Kendsgerninger,
om hvilke Parten har personlig Knndstab.
Parts Ed kan ikke aflcrgges af Personer,
der i Følge § 165 Nr. 1—3 ikke vilde kunne
edFæstes som Vidner.
I Stedet for Parts Ed træder under
de i H 184 angivne Betingelser en Forsikring „Paa VEre og Samvittighed".
§ 196.
Den, som paaberaaber sig et Dokument, der angiver sig som udstedt af Modparten, kan forlange, at det i Tilfoelde af, at
tilstrækkeligt Bevis for, at Dokumentet er oegte
eller ucrgte, ikke findes at være tilvejebragt,
paalægges Modparten edeligt at benægte dets
Mgthed.
En tilsvarende Net tilkommer
den Part, som paaberaaber sig Indholdet
af sin autoriserede og ordentligt forte Handelsbog, medmindre Handelsbog staar mod
Handelsbog.
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Er en Person sigtet af en Kvinde for
at vcrre Fader til et af hende f^dt ncrgte
Barn, kan det i Sager om Underholdsbidrag til Barnet eller Vidrag til Barselfccrdsndgifter forlanges, at det enten paalcrgges den Sigtede edeligt at fralccgge sig
Faderskabet, eller tillades Kvinden, forfan,
vidt hnn er Sagfoger, edeligt at bckræftc
sin Sigtelse, alt dog knn saafremt der ikke
findes tilvejebragt tilstrækkeligt Bevis for
eller mod Sigtelsen.

§ 197.
Parts Ed tilstedes eller paalægges ved
en foreløbig Dom (Edsdom), der affattes
alternativt, men ikke er eksigibel.
Naar Edsdommen er afsagt, bestemmer
Retten Sted og Tid for Edens Aflæggelse.
Eden aflægges i Neglen for den Ret, der
har afsagt Dommen. Dog kan det, hvor Forholdene lægge betydelige Hindringer i Vejen
herfor, efter Begæring af den, hvem Ed er
paalagt, tillades ham at aflægge Eden for
Underretten paa det Sted, hvor han bor
eller opholder sig. Net kan Fættes paa den
PaaGældendes Bopæl, naar han paa Grund
af Sygdom ikke kan forlade samme. Skal
Eden aflægges for den Net, der har afsagt
Dommen, berammes et Retsmøde ikke senere
end 14 Dage fra Dommens Afsigelse til
Edens Nflæggelse. Skal Eden aflægges
ved Underretten paa det Sted, hvor den
PaaGældende bor eller opholder sig, bestemmer
den Net, der har afsagt Dommen, en Frist
til Edens Aflæggelse, ikke længere end 4
Uger fra Dommens Afsigelse, og udsætter
herefter Sagen. Den, hvem Ed er paalagt,
har da at henvende sig t i l Underretten for at
faa et møde berammet til Edens Aflæggelse
inden den fastsatte Frist, hvorhos han med
et Varsel af mindst en lige har at kalde
Modparten t i l dette møde. Under særegne
Omstændigheder, saasom naar en af Parterne
bur nden for Riget, knnne saavel de nævnte
Frister for Edens Aflæggelse som Varslet
til Modparten forlcenges ved Beslutning af
den Ret, der har afsagt Dommen.
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§ 198.
I det t i l Edens Aflæggelse bestemte
Retsmøde skal Eden aftoegges, saafremt ikke
Sagen udscettcs paa Grund af aniueldt lovligt Forfald for cn af Parterne, uovervindelige
Hindringer for Retten og desl. Kan den,
hvem Ed er paalagt, paa Grund af Omstændigheder, der oplyses efter Edsdommens
Afsigelse, ikke aflægge Eden, man dette oplyses for den Net, for hvilken Eden skulde
have været aflagt, eller for den Ret, der
har afsagt Dommen.
Dersom den, hvem Ed er paalagt, udebliver uden lovligt Forfald, anses han at
have nægtet Edens Aflæggelse. Edssagen
kau genoptages, naar hans Udeblivelse skyldes lovligt Forfald, og han inden 5 Dage
begærer det. Bestemmelserne i § 222 finde
derved Anvendelse med de fornødne Lempelser. Modpartens Udeblivelse er ingen Hindring for Edens Modtagelse.
Forinden Eden aflægges, kan Retten
aMe Parten passende Forestillinger og ved
Spørgsmaal forvisse sig om, at han tilfulde forpaar Edstemaet. Finder Retten i
Henhold hertil eller paa Grund af den
Maade, hvorpaa Parten udtaler sig om
Sagen, eller af andre Grunde Betænkelighed ved at modtage Eden, kan den udscrttc
Sagen t i l et følgende Retsmøde eller endog
ved en Kendelse nægte at stede ham til Edsaflæggelse. Gores der Indsigelse mod Edsaflæggelsen, og saadan Indsigelse forkastes
ved Dommerens Kendelse, bliver det i denne
at bestemme, om Kære skal have opsættendc
Virkning.
De Erklæringer eller Udtalelser af Parten,
som have fremkaldt Rettens Betænkelighed
ved Edsaflæggelsen, saavelsom de fremsatte
Indsigelser mod denne tilføres Retsbogen,
§ 199.
Naar Eden er aflagt, eller naar den
efter Bestemmelserne i § 198 ikke lamgcr kan
aflwgges, slnttes Edssagen, ug saafremt Edsaflæggelsen har været henlagt til Underretten paa det Sted, hvor den Edspligtigc
bor eller opholder sig, tilstiller vedkommende
Part snarest muligt den Ret, der har afsagt
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Edsdommen, en Udskrift af Edssagen. Sidstiicevnte Ret afgor da, efter, saavidt dertil
sindes Anledning, at havc gidet Parterne
Lejlighed til at ytre sig, hvilket af de i
Edsdommen nævnte Alternativer der skal
staa ved Magt, eller om der, hvor den i
Vdsdommen som Alternativ bestemte Edsaflæggelse ikke kan finde Sted, skal gives en
ny Dom. Denne Afgørelse er den endelige
Tom i Sagen, og fra den regnes Fuldbyr-

delsesfristen samt Ankefristen.
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Tredie Afsnit.
Uettergaugsmaaden,

Kapitel XVIII.
Behandlingen af Sager, der i førstc Instans
paakendes af LanDøretterne.
§ 200.

Processen indledes med Stagning. I
denne skulle begge. Parter være betegnede
med Navn og Stilling og deres Bopæl
eller Opholdssted være angivet, hvorhos
den skal indeholde Sagsøgerens Paastand
og en kort Fremstilling af de Kendsgærningcr, hvorpaa Paastanden stottcs, samt
en Opfordring t i l Sagsøgte uin at møde
og fremkomme med sit Svar paa Sagens
førstc Toegtedag ljfr. endvidere § 211).
Parterne kunne dog, naar de efter
Overenskomst begge møde for Retten, og
Sagen er anmeldt for denne senest Dagen
for Retsmødet, uden Stævning begære Sagen
foretaget. Sagføgeren har i saa Fald at
fremlæggc en skriftlig Angivelse af sin Paastand og af de Kendsgerninger, hvorpaa
den swttes.
s 201.
Etcevningen indleveres, efter at i fornødent Fald Varslet er fastsat, jfr. § 202,
med Angivelse af den tidligste Tid for
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Sagens første Iægtedag, Paa Rettens Kontor t i l Paategning om Dag og Tid, da
Sagen falder i Nette, hvorefter den tilbagegives Sagsøgeren til videre Foranskaltning.
§ 202.
Har Sagsøgte Bopæl i den Underretskreds, hvor LanDørettens Sæde befinder sig,
skal Sagføgeren lade Stævningen forkynde
for ham med 14 Dages Varsel. Boer Sagsøgte udenfor nævnte Kreds, er Varslet
3 Uger, medmindre han har Bopæl paa
Færøerne, Island, Grønlnnd, de vestindiske
Der eller i Udlandet, i hvilket Tilfælde,
saavelsom naar det ikke vides, hvor Sagsøgtes Bopæl er, Varslet bestemmes af
Rettens Institiarius.
Maa det antages, at Sagsøgte ikke har
nogen Bopæl, træder hans Opholdssted i
Stedet for Bopæl i Henseende t i l Stævnevarslet.
Under særlige Omstændigheder kan det
lovbestemte Varsel as Rettens Institiarins
forkortes efter Sagsøgerens Begæring.
Forinden Rettens Institiarins fastsætter
et Varsel, hvilket sker ved Paategning paa
Stavningen, kan han afkræve Sagføgeren
noermere mundtlige eller skriftlige Oplysninger.
§ 203.
Paa Sagens første Iægtedag skal Sagsøgeren møde og fremlægge Stævning eller
den i § 200, 2det St. omhandlede Angivelse. Undlader han dette, bliver Sagen
at afvise, og der tilkendes den Sagsøgte,
der har givet forgæves møde, Procesomkostninger. Samme Virkning har Sagsøgerens Udeblivelse eller Undladelse af at
foretage de t i l Sagens Fortsættelse hørende
Skridt ved senere Retsmøder, saafremt Domsforhandling ikke er berammet, eller ved selve
Domsforhandlingen.
Sagsøgerens Udeblivelse forhindrer ikke,
at der gives Sagsøgte Dom for de før Udeblivelfen tingfæstede Modkrav.
§ 204.
Udebliver den lovligt stævnede Sagfogte, afsiges efter Sagsøgerens Begæring
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Tom i Henhold t i l hans mnndtlige Fremstilling af Sagen, der dog kan indstrenke
sig t i l en Henvisning t i l Stevningen og
de vedlagte Dokumenter. Herved bliver imidlertid at iagttage, at ingen Pnastandc eller
Søgsmanlsgrunde, der ligge udenfor Stevningens Indhold, kuune tages i Betragtning, og at Sagen, naar det fremkomue
viser, at Stevningens Angivelse af de faktiske Omstendighcder i vescntlige Henseender
er urigtig eller ufuldstændig, afvifes.
Sagsøgeren kan dog i Stedet for saadnn
Udeblivelsesdom begære Sagen udsat og
skal da lade forkynde Udskrift af det i Retsmødet forefaldnc for Modparten med et af
Retten fastsat Varsel.
Ovenstaacnde Bestemmelser komme ogsna
til Anvendelse, naar Sagsøgte udebliver ved
et senere Retsmøde uden at have afgivet
noget Svar i Sagen eller udebliver ved
Domsforhandlingen (jvf. dog tz 221). At
Sagsøgte, efter at have svaret i Sagen, udebliver i andre Retsmøder end det, hvori
Domsforhandlingen finder Sted, berettiger
ikke Sagsøgeren t i l at begere Udeblivelsesdom og afsKærer ikke Sagsøgte fra senere at
møde i Sagen.
§ 205.

møder Sagsøgte uden at rejse. I n d sigelse, gives efter Sagsøgerens Negering
Dom i Overensstemmelse med Paastandcn.

§ 206.

V i l Sagsøgte bestride SagsøgcrcnsPaastand, maa han paa Sagens første Tccgtedag, jvf. dog § 208, fremlægge et Svarskrift indeholdende hans Paastand og en kort
Fremstilling af hans Benægtelser og I n d sigelser og i det hele af de Kendsgerninger,
hvorvaa hans Forsvar grunder sig. V i l
han gøre Modfordringer gældende, maa de
Kendsgerninger anføres, hvorpaa de støttes.
Sagsøgte maa i Svarskriftet fremsætte
alle sine Formalitetsindsigelser, men kan
foreløbig indstrænde sig hertil med udtrykte-
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ligt Forbehold af Realitetsindsigclser, hvis
ogsaa saadanne haves.
Den Indsigelse, at Stævningen er urigtig
forkyndt, eller at Varslet har vccret for
kort, kan ikke bevirke Sagens Afvisning,
men knn berettige til Udsættelse.

§ 207.
Sagsøgeren kan kroede Udsættelse for
at gyre sig bekendt med Sagsøgtes Svarskrift og til eventuel yderligere Skriftveksling. Retten fastsetter da en Frist, inden
hvis UdlB Sagsøgeren skal meddele Sagsøgte sine yderligere Bemærkninger, og en
Frist for Sagsøgte t i l Afgivelse af Gensvar
og berammer tillige et nyt Retsmøde, i
hvilket bemeldte Skrifter fremlægges.
En fortfat Skriftveksling tilstedes kun
undtagelsesvis, hvor Sagens Bestaffenhed
swnnes at gøre den nødvendig. Retten
bestemmer da nye Frister dertil samt bcrammer et nyt Retsmøde.
Har Sagsøgte i sit Svarskrift behandlet
faavel Sagens Formalitet som dens Realitet,
kan Sagsøgeren foreløbig indskrænke sig t i l
at udtale sig om Formaliteten. Naar der
har fundet en særstilt Skriftveksling Sted
om Formaliteten, kan enhver af Parterne
fordre denne paakcndt, inden der strides t i l
Realitetens Behandling.
Af ethvert Processkrift, som ikke inden
Fremlæggelsen er meddelt Modparten, skal
en Genpart overgives denne samtidig med
Fremlæggelsen. Senest 3 Dage fyr Domsforhandlingen skal, medmindre Afvigelse
herfra tilstedes af Retten, enhver af Parterne paa Rettens Kontor aflevere mindst
eet Eksemplar af hvert af de af ham fremlagte Processtrifter t i l Afbenyttelse for Retten.

§ 208.
Naar Omstændighederne tale derfor,
kan Retten efter Begæring tilstaa den Part
Udsættelse, der ikke i rette Tid har fremlagt
eller meddelt sine skriftlige Bemærkninger,
eller tillade ham at lade det fornødne
tilfore Retsbogen.
10

74

Kap, XVIII. Behandl, ved LanDøret.

§ 209.
Anser en Part Modpartens Udtalelser om
Sagens Sammenhæng for at lide af Uklarhed
eller andre Mangler, som ikke efter hans
Opfordring ere afhjulpne under Skriftvekslingen, blider i det i § 207 omhandlede
møde eller efter Omstændighederne i et
nyt af Retten berammet møde Skriftvekslingens Resultat paa de omspurgte
Punkter at faststaa i cn Tilførsel t i l Retsbogen, efter at der har været givet Parterne
Lejlighed t i l mundtligt at udtale sig, eller
om fornødent ved Rettens Kendelse.
Udebliver den Part, der har rejst SpsrgZmaalet, fra Forhandlingen, bortfalder denne.
Udebliver den anden Part, eller nægter han
at svare, anses Skriftvekslingen paa de omspurgte Punkter at skulle forstaas. som af
Modparten angives, forsaavidt dette ikke strider mod det øvrige Indhold af Skriftvekslingen.
8 210.
Naar en Part, efter at Skriftvekslingen
er sluttet, uden Modpartens Samtykke Msker
at forandre eller udvide sine Paastande eller
at fremfore nye Anbringender, kan han i
den Anledning begære et Retsmøde berammet, saafremt dette kan sinde Sted inden
Domsforhandlingen. Mindst 3 Dage inden
mødet skal han skriftlig meddele Modparten,
hvad han agter at fremkomme med, og hvorfor det smst nu fremkommer, samt underrette
ham om Retsmødet. I dette afgsr Retten,
om det efter Omstændighederne, og navnlig
fordi det sindes undskyldeligt, at Parten
ikke tidligere har fremsat sine nye Paastande
eller Anbringender, kan tilstedes ham at
fremfare dem som Tillæg t i l Skriftvekslingen. I bekræftende Fald fremlægges det
omspnrgte straks eller tilfores Retsbogen,
ug der tilstaas efter Vegæring den fornødne Udsættelse i Anledning af det saaledes fremførte.
Udebliver den Part, der har begoert
mødet, bortfalder Andragendet; udebliver
Modparten, anses de for Andragendet paaberaadte Grunde for beviste.
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§ 211.
Paaberaaber en Part sig i Skriftvekslingen Dokumenter, der ere i hans Besiddelse, bør disse i Original eller Genpart
følge med vedkommende Processkrift t i l Udlaan t i l Modparten. Hvis en fuldstændig
Genpart vilde medføre betydeligere Vanskelighed eller Bekostning, er det tilstrækkeligt,
at Genparten omfatter den Del af Dokumentet, som vedrører Sagen. Naar de
originale Dokumenter ikke udlaanes t i l Modparten, skulle de henlægges paa Rettens
Kontor t i l Modpartens Eftersyn i en Tid
af mindst 8 Dage umiddelbart efter Processkriftets Meddelelse eller Fremlæggelse.

§ 212.

Begge Parter kunne t i l Retsbogen opgive en i den Underretskreds, hvor Landsretten har sit sædc, boende Person, t i l
hvem alle processuelle Meddelelser skulle
rettes. I Mangel af saadan Opgivelse skulle
Meddelelserne ske t i l den for eller med Parten
optrædende Sagforer, saafremt han har Bopæl eller Kontor i bemeldte Kreds, og ellers,
faavel som naar Parten ikke benytter Sagfører, under famme Betingelse t i l Parten
selv. Udenfor de nævnte Tilfælde kunne
Meddelelserne afgives paa Rettens Kontor,
forudfat at vedkommende Part i et Retsmøde er gjort opmærksom herpaa.

§ 213.

Naar Skriftvekslingen er sluttet, kan Sagsøgeren i et Retsmøde begære Domsforhandling berammet, hvorefter Retten angiver det
tidligste Tidspunkt, da den kan finde Sted.
Onsker en af Parterne et senere Tidspunkt
valgt, bor Retten tilstede dette, naar Modparten ikke modsceitcr sig det, og en betydcligere ufornBcn Forhaling ikke derved skonncs
at indtræde. Modscettcr derimod Modparten
sig det, maa Domsforhandlingens Udsættclsc
kun tilstaas, forsaavidt det swnnes at være
nødvendigt for, at vedkommende Part t i l børlig kan varetage sit Tarv, navnlig fremskaffe de fornodne Beviser. T i l Oplys-
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ning herom, og for at Retten kan scettcs
i Stand til at træffc de i § 214 omtalte Afgørelser, finder saavidt fornodent en
mundtlig Forhandling Sted, hvorunder Parterne efter kortelig at have fremstillet,
hvorom Sagen drejer sig, angive, hvorvidt
de agte at føre Bevis og i bekræftcnde
Fald for hvad og paa hvilken Maade,

§ 214.
I det møde, hvori Domsforhandlingen
berammes, træffer Retten efter Begæring de
fornødne Bestemmelser i Henhold til §§ 148,
149 og 173 ff. om førelse af Vidner, Synsmand og Skønsmænd, om personlig Afhøring
af Parterne i Henhold t i l § 193, om det skal
paalægges Modparten eller Tredjemand at
fremkomme med Dokumenter m. m.
Deslige Bestemmelser kunne ogsaa saavel før
som senere træffes af Retten i eller udenfor et Retsmøde, og hvis den, naar Begæring om at erholde en saadan Bestemmelse
fremkommer, sinder det hensigtsmæssigt, kan
den kræve Modpartens mundtlige eller
skriftlige Udtalelser om Spørgsmaalet. Naar
den Omstændighed, som ønskes bevist, Skønnes at være uden Betydning for Sagen,
eller naar Modparten under Skriftvekslingen
har erkendt den eller t i l Retsbogen erklærer ikke at ville benægte den, tilstedes Bevisførelse ikke.
Parterne kunne ikke fordre nogen foreløbig eller særskilt forudgaaende Bestemmelse
af Retten om Bevisbyrdens Fordeling.

§ 215.
Naar Vidner o. desl. skulle fores for
den dømmende Ret eller for et eller to
Medlemmer af samme, (§ 149), skal der
mindst 3 Dage forud gives Modparten
Meddelelse om deres Navn, Stilling og
Bopæl samt om, hvad der ved dem agtes
bevist, forsaavidt han ikke allerede under
Sagen har erholdt forneden Kundskab
derom.
Den, der under Domsforhandlingen vil
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paaberaabe sig Dokunienter, der ikke allerede cre Modparten bekendte, skal mindst 8
Dage fornd afgive dem til denne i Original
eller fuldstændig eller delvis Genpart
(K 211), og, hvis ikke Originalen udlaanes,
hcnlccgge denne til Eftersyn paa Rettens
Kontor.
s 216.
Naar en Part, efter at Domsforhandlingen er berammet, begærer denne udsat,
fordi Tiden til Bevisets Tilvejebringelse
viser sig utilstrækkelig, eller fordi nye Beviser, Paastande eller Anbringender ere
fremkomne eller af andre særligc Grunde,
kan Retten tilstaa saadan Udsættelse, efter
at saa vidt muligt Modparten er hørt.
Udsættelse af Domsforhandlingen kan
fremdeles ske paa Grund af Hindringer for
Retten eller Forfald for Sagførere, Parter,
Vidner, Syns- eller Skonsmænd, hvis personlige møde er nødvendigt. Den, for hvem
Forfald er indtraadt, skal snarest muligt anmelde det til Retten.
Beslutter Retten Ndsættelse, har den
desangaaendc saa vidt muligt at meddele
Parterne og de indkaldte Vidner eller Synsog SkMsmænd Underretning forinden det
oprindeligt berammede Retsmøde.
Naar Tiden for Domsforhandlingen er
/kommen, eller denne er begyndt, maa den
ikke uden tvingende Nødvendighed udenfor
de i § 218 angivne Betingelser udsættes,
og naar Retten sinder det ubetcenkeligt, kan
da en blot delvis Udsættelse af Sagen finde
Sted. I øvrigt træffer Retten de nsdvendige Bestemmelser om Sagens Fortsættelse og kan, om fomødent, bestemme, at
ci! allerede stedfunden Bevisførelse skal gentages.

§ 217.

Ved Domsforhandlingen skulle Formalitetsindsigelser behandles fsr Realiteten
ug paakendes soerskilt, mcdinindre Retten
bestemmer, at de alle eller nogle af dem
skulle forhandles i Forbindelse med Reall^
teten.
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Naar Formaliteten er indladt, ere alle
de Indsigelser vedrsrendc Formaliteten indtil dette Tidspunkt, som knnne frafaldcs,
udelukkede fra at komme i Betragtning.
Angaar Domsforhandlingen alene Formaliteten, skal Retten i Tilfælde af, at Sagen
ikke i det hele afvises, ved Formalitetskcndelsens Afsigelse efter Omstændighederne fastsatte
de for Skriftvekslingen i Realiteten nødvendige Frister eller beramme et Retsmøde til ny
Domsforhandling. Udebliver Sagsøgtc da
nden at have svaret i Realiteten eller ved
Domsforhandlingen, finde de i Z 204 indeholdte Regler tilsvarende Anvendelse.

§ 218.
Domsforhandlingen foregaar paaGrnndlag af Skriftsvekslingen og det Retsbogen
tilførte. Naar en Part under Forhandlingen helt eller delvis frafalder Paastande,
Benægtclser o. desl. eller gør Indrsuunelfer, er Modparten berettiget t i l at faa forneden Tilførsel heroin optaget i Retsbogen.
V i l en Part fremFætte Paastande eller Anbringender, paa hvilke Modparten ikke er
bleven forberedt gennem det skriftlige Grundlag, bliver det efter Bcgæring ved Rettens
Kendelse at nægte, saafremt deres Fremsættelse vilde medføre Forhandlingens UdFættelfe, medmindre det skønnes at være
undskyldeligt, at de ikke tidligere ere meddelte. Tilstedes deres Fremsættelse, optages
de i Retsbogen, og Forhandlingen bliver
efter den deri interesserede Parts Begæring
at udsætte ganske eller t i l Dels, forfaavidt det er nødvendigt t i l Varetagelse af
hans Tarv.
Tilsvarende Regler Gælde om fremførelse af Beviser, om hvis Fremkomst Modparten ikke har erholdt saa betimelig Meddelelse, at han har kunnet forberede sig
tilstrækkelig.
§ 218.
Ved Domsforhandlingen gives i Reglen
Ordet først til Sagsøgeren, men Rettens
Formand kan gøre Afvigelse herfra. Han
bestemmer ligeledes, om Parternes Afhøjelse
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sfal finde Sted for eller efter Afhøjelsen
af Vidner, Syns- eller Skunsmamd.
Ved Realitetsforhandlingens Begyndelse
skulle Parterne oplcese og freinlægge deres
skriftlig affattede Paastande.
§ 920.

Nud^r Domsforhandlingen fremstiller den
Part, der først faar Ordet, kortelig Sagens
Hovedtræk; derefter lader han ved Netsskriveren oploese de Dokumenter, som han
vil paaberaabe sig, derUnder Udskrifter af
Tingsvidner m. m., og fsrcr sine Vidner
o. desl. Modparten lader derpaa paa lignende Maade sine Dokumenter lceie, og hvis
,ogsaa han har tilStævnet Vidner o. desl.,
fører han dem efter de fornydne indledende
Bemcerkninger.
Derefter udvikler førstncevnte Part nærmere sin Opfattelse af hele
Sagen, derunder Bevisførelsens Resultater
og de vedkommende Retssftsrgsmaal, hvorefter Modparten kan faa Ordet for en t i l svarende Udvikling.
De paaberaabte Dokumenter,
hvoraf
efter Omstændighederne trykte eller skrevne
Genparter omdeles t i l Dommerne, overgives
efter Oplosningen til Retten. Denne slutter
Forhandlingerne, jfr. § 94, og optager
Sagen, naar den i det hele eller for et
enkelt Punkt Dnnes at være tilstrækkelig
Ubehandlet.
Forhandlingerne fortsættes uafbrudt i
det begyndte og de paafølgende M^der, der
saavidt muligt skulle holdes de umiddelbart
efterfølgende Dage.
Retten kan Paa ethvert T r i n af Forhandlingen opfordre Parterne t i l at fremstille
tidligere førte Vidner t i l yderligere AflMing
eller Konfrontation med nye Vidner.

s 221.
Udebliver Sagsøgte ved Domsforhandlingen, og Sagsøgeren vil fremfyre noget,
som ikke indeholdes i det Sagsøgte meddelte,
maa han bcgære Forhandlingen helt eller
delvis udsat og meddele Sagsøgte Udsættelsen og det nye Anbringende med et af
Retten bestemt Varsel.
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§ 222.
Enhver, der er dsmt sum udebleven ved
en LanDøret som 1ste Instans, kan bcgærc
Sagen genoptaget og fortsat fra det Pnnkt,
hvor Forhandlingen paa Grund af Udeblivelsen standsede for hans Vedkommende,
naar han godtgsr, at Udeblivelsen var ham
utilregnelig. Den, der onsker at benytte
sig heraf, maa indgive en skriftlig begrundet
Begæring t i l Retten, ledsaget af de fornødne
Bevisligheder. Finder Retten ikke Grund
t i l straks at afvife Begæringen, berammcs
et Retsmøde, og Rettens Formand fastsetter det Varsel, med hvilket Modparten
skal indkaldes. Udebliver denne, anses de
for Begæringen paaberaabte Grunde for
beviste; nwder Modparten og rejser I n d sigelse, forhandles Spørgsmaalet om Genoptagelse mundtlig.
Retten afgsr ved Kendelse, om Sagen
skal genoptages, og berammer i bekræftende
Fald et Retsmøde samt fastsetter et Varsel,
med hvilket Modparten dertil skal indkaldes.
I dette møde tresses de fornødne Bestemmelser om Sagens Fortsættelse overensstemmende med de almindelige Regler, forsaavidt Genoptagelsen ikke afvises, fordi
Modparten ikke er behørig indkaldt.
Samtidig med at Sagen erkloercs for
genoptaget saavel som paa ethvert senere
T r i n af Sagen kan Retten efter Begæring
bestemme, at den afsagte Udeblivelsesdoms
Virkninger skulle udsættes.
Forer Genoptagelsen t i l samme Resultat
som den afsagte Dom, bliver denne at stadfæste; i modfat Fald ophæves den, og ny
Dom afsiges.
§ 223.
Begæring om den i § 222 omhandlede
Genoptagelse maa fremsættes, saa snart det
er muligt, og kan ikke fremfores efter et
Aars Forlob fra Dommens Afsigelse. Er
Sagen indanket t i l hojere Ret, er Adgangen
t i l Genoptagelse udelukket, indtil Anken
frafaldes eller afvises. Naar Indkaldelse
til det første i § 222 ommeldte Retsmøde
er sket, cre begge Parter udelukkede fra at
paaAnke Udeblivelsesdommen, indtil Genoft-
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tagelsen bortfalder eller afvises. Adgang
til Genoptagelse haves kun en Gang i
samme Sag.
§ 224.
Den, der uden at have afgivet noget
Svar i Sagen, er dsmt som udebleven ved
en LanDøret som 1ste Instans, kan endvidere
begoere Sagen genoptaget, naar han inden
5 Dage efter Dommens Afsigelse skriftlig
begcrrer et Retsmøde berammet samt enten
fremlægger Bevis for at have betalt de
idsmte Sagsomkostninger eller i Retten deponerer Beløbet. Rettens Formand giver
Begæringen Paategning om, at Sagen er
genoptaget, og fastsetter det Varsel, med
hvilket Modparten skal indkaldes. I mødet
maa DomFældte i Reglen, jfr. § 208, afgive sit Svar i Sagen; undlader han dette,
eller er Modparten ikke behørig indkaldt,
afvises Genoptagelsen.
Indkaldelse af Modparten til Sagens
Genoptagelse har samme opsættende Virkning som Forkyndelse af AnkeStævning.
I øvrigt Gælde Bestemmelserne i tz 222,
sidste Stykke, dog saaledes at Udeblivelsesdommens Paalæg af Procesomkostninger ikke
kan ophæves, og i § 223, 2det—4de Pkt.,
samt de almindelige Regler om Landretsproceduren.
§ 225.
Naar Tilladelse til at paaanke efter
udløbet af den almindelige Ankefrist eller
til at fremftre nye Paastande eller Anbringender søges hos Højesteret paa Grund
af utilregnelig Udeblivelse ved LanDøret,
kan Højesteret i Stedet for at give bemeldte Tilladelse bestemme, at Sagen skal
genoptages ved LanDøretten. Andrageren
man da inden 14 Dage efter at have erholdt
Meddelelse om Højesterets Bestemmelse, hvis
Forkyndelse for Modparten har samme opsættende Virkning som Forkyndelse af AnkeStævning, indgive Begæring til LanDøretten
om Berammelse af et Retsmøde t i l at træffe
de fornødne Bestemmelser om Sagens Fortsættelse, jfr. §§ 222 og 223.
11
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Kapitel XIX.
Intervention og Tilstævning af Tredjemand
ved LanDøretterne i første Instans.
§ 226.
InterventionsSøgsmaal anlægges
og
fremmes efter de om et selvstændigt Søgsmaal Gældende Regler, forsaavidt ikke Bestemmelserne i de Følgende Paragrafer medføre Afvigelse herfra.
§ 227.
Intervenienten indtræder i Sagen derved, at han senest 8 Dage forinden det af
de til Hovedsagens Behandling bestemte
Retsmøder, i hvilket han vil optræde, for
de oprindelige Parter lader forkynde en
skriftlig Angivelse af sin Paastand og de Kendsgærninger, hvorpaa den støttes, og i bemeldte
Retsmvde fremlægger denne. V i l nogen
af Parterne modsætte sig Interventionen
eller bestride Intervenientens Paastand, maa
han fremlægge Svarskrift, jfr. §§ 206 og
208. Om yderligere Skriftveksling i Anledning af InterbentionsSøgsmaalct gælde de i
§ 207 fastsatte Regler.
§ 228.
Paastaar nogen af Parterne InterventionsSøgsmaalet afvist som ikke hjemlet ved
den almindelige Bestemmelse i § 28, bliver
Spørgsmaalet herom foreløbig at afgøre
ved Rettens Kendelse.
§ 229.
Det oprindelige Søgsmaal og Interventionssøgsmaalet forhandles i øvrigt i
Forbindelfe med hinanden som een Retssag.
I Overensstemmelse med § 94 kan Retten udskille Interventionen t i l særskilt Forhandling før eller efter Hovedsagen saaledes,
at den enten paakendes i Forbindelse med
Hovedsagen eller særskilt.
§ 230.
Intervenienten er berettiget t i l at benytte Anke og Kære overfor den sted-
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fundne Behandling og den afsagte Dom
ligesom enhver af de oprindelige Parter.

s 231.
Den, der blot vil optræde under Sagen for
at understøtte en af Parterne, jfr. § 29, skal
til Retten indgive en skriftlig Begæring om at
faa Adgang til at ytre sig i Sagen. Denne
Begæring meddeles Parterne.
Modsætter
en af disse sig Begæringen, bliver Sftsrgsmaalet at afgore ved Rettens Kendelse.
Indrammes Vegæringen, træffcr Retten de
nærmcre Bestemmelser om Maaden, hvorpaa
den PaaGældende skal have Adgang til at
ytre sig i Sagen og fremføre Beviser.

§ 232.

Tillader Retten Sagsøgeren at tilStævne
(adcitere) Tredjemand for at faa Dom over
ham enten alternativt med eller tilsammen
med Sagvolderen, udsættes Sagen saa lcenge,
som nødvendigt er, for at paaGældende
Tredjemand paa sædvanlig Maade kan stcevnes til at svare som Sagvolder. De i §§
22«, 229 og 230 om Intervention givne
Regler finde ogsaa Anvendelse med Hensyn
t i l TilStævning.
§ 233.
Naar Domsforhandling er berammet,
kan Indtræden i Sagen eller TilStævning
efter dette Kapitel kun sinde Sted med
Rettens Samtykke.

Kapitel X X .
Skriftlig Behandling af Sager vedLanDøretternei fyrste Instans.

s 234.
I vidtløftige Regnskabssager og andre
indviklede Retssager kan Retten paa ethvert
Trin af Forhandlingerne anordne skriftlig
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Behandling af Sagen. Saadan Bestemmelse kan ikke paaKæres eller paaankes<
§

235.

Hvor skriftlig Behandling er anordnet,
iværksættes der under Rettens Ledelse en
Indlægsveksling imellem Parterne, som kan
strække sig til Duplik. En fortsat Skriftveksling tilstedes kun undtagelsesvis, hvor
Sagens Beskaffenhed skonnes at gøre den
nødvendig. Retten bestemmer Frister til I n d løgenes Afgivelse, ligesom den og, hver Gang
en Part har fremlagt Indlæg, bestemmer,
om Modparten skal have Udsættelse til at
svare derpaa.
Indlægene fremlægges i de dertil bestemte Retsmøder, men de skulle 3 Dage
forinden være Modparten meddelte, saa at
denne i Retsmødet kan udtale, om han vil
svare yderligere.
T i l Afbenyttelse ved Udarbejdelsen af
deres Processkrifter kunne Parterne begære
Udlaan af det Fremlagte; vil en af Parterne ikke tilstede, at Udlaan i Original finder
Sted, maa han lade medfølge Genparter,
som da blive at bekræfte paa Rettens Kontor, hvor der derhos bor gives Adgang til
at efterfe Originalerne.
§ 236.

I det Retsmøde, i hvilket det sidste
Indlæg fremlægges, eller efter Omstændighederne i et senere berammet Retsmøde,
tilstaas der efter Begæring og efter foregaaende mundtlig Forhandling, jfr. § 213,
den fornødne Udsættelse t i l at tilvejebringe
Bevis samt træffes de fornødne Bestemmelser
om Bebisoptagelsen, jfr. § 214.
Skal ingen Bevisførelse sinde Sted, kan
Sagen begæres optaget til Paakendelse.

§

237.

Vidners førelse, Syns- eller Skønsforretningers Optagelse og Parters Afhøring sker
efter Rettens Bestemmelse for et Medlem af
LanDøretten eller for Underretten.
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Naar Bebisofttagelsen er tilendebragt,
kan hver af Parterne i dertil berammede
Retsmøder fremlægge et skriftligt Indlæg.

§ 238.
Med de af det foregaaende følgende
Lempelser komme i ivrigt denne Lovs almindelige Regler for Proceduren t i l Anvendelse, ogsaa naar skriftlig Behandling
sinder Sted.
s 239.
Dom afsiges paa Grundlag af de fremlagte Indlæg og skriftlige Bevifer. Paastande,
Søgsmaalsgrunde, Indsigelser saavel som
overhovedet faktiske Anbringender kunne ikkun
komme i Betragtning, forsaavidt de enten
indeholdes i de skriftlige Indlæg eller ere
optagne i Retsbogen.

§ 240.
Udebliver nogen af Parterne i et Retsmøde, bliver Sagen efter den mødende
Parts Begcrring at optage til Paakendelse
paa Grundlag af alle de imellem Parterne
indtil da vekslede Indlæg m. m. Er det
Sagsøgeren, der udebliver, kan Sagsøgte dog
ogsaa begære Sagen afvist.
Sagsøgeren kan hceve Sagen, saa lcenge
den ikke er optagen til Paakendelse; dog
kan han ikke derved afsKære Modparten fra
at faa Dom for tingFæstede Modkrav.

§ 241.
Dommens Vedtagelse og Afsigelse foregaar efter de almindelige Regler. Dog kan
Rettens Formand, naar Omstændighederne
tale derfor, anordne, at skriftlig Stemmegiven skal sinde Sted.

8 242.
Med Hensyn t i l Anke og Kære forholdes
der efter de almindelige Regler.
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Kapitel X X I .
Anke til Højesteret.
s 243.
Domme, afsagte i første Instans af en
LanDøret, kunne, med den i tz 6 indeholdte
Undtagelse, overensstemmende med nedenstaaende Regler af Parterne paaankes til
Højesteret. I Forbindelse med Dommen
kan Anken omfatte den forudgaaende Behandling og de under denne faldne AfgSrelser, forsaavidt Anke ikke særlig er udelukket.
Anke kan iværksættes t i l Forandring,
Ophævelse eller Hjemvisning, hvorimod Anke
alene til Stadfæstelse ikke kan sinde Sted.
Heller ikke kan Anke ivcrrksættes alene t i l Forandring af Dommens Bestemmelser om Procesomkostninger og processuelle Straffe. Dog kan
Højesterets Iustitiarius i Forening med to
Medlemmer af Retten tillade, at deslige
Bestemmelser særskilt paaankes af Parterne,
naar Afgørelse med Hensyn t i l disse Punkter
er uafhcengig af Sagens Udfald, eller af
Tredjemand, hvem Omkostninger eller Straf
er paalagt eller Salær tilkendt eller frakendt.

§ 244.
Anke kan iværksættes fra begge Parters
Side, men de tvende Anker blive da at
forene t i l samtidig Forhandling, jfr. § 94,
1ste Stykke.
Udtrykkeligt eller stiltiende Afkald paa
Anke kan ikke gyldig gives, forinden den
Retsafgørelse, om hvis Paaanke der er
Tale, er truffen.
§ 245.
Edsdomme og Afgørelser af enkelte
Stridsspvrgsmaal i Henhold til § 107 kunne
først paaankes, naar den endelige Dom er

afsagt.
§ 246.
Ankefristen er 8 Uger fra Dommens
Afsigelse at regne. Anke kan dog undtag-
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clsesvis tilstedes indtil et Aar efter Dummens
Afsigelse, naar der foreligger tilstrækkelig
Grund til at afvige fra den almindelige
Regel om Ankefristen.
Den, der vil paaanke efter Udløbet af
den almindelige Ankefrist, maa indgive et
begrundet skriftligt Andragende derom t i l
Højesterets Iustitiarius, som træffer Afgørelse
i Forening med to Medlemmer af Retten.
Modparten kan opfordres til at erklære
sig over Andragendet, og den Part, der
vil anke, maa paa Opfordring af fornævnte Udvalg af Retten tilvejebringe de
fornødne Oplysninger,
Skulde Vidneførsel
være nødvendig, bestemmer Ildvalget, om den
skal sinde Sted umiddelbart for det eller
ffor Underret. Tilstedes Anke, tilkendegives
dette skriftlig vedkommende Part, som derom
har at gyre Meddelelse til Modparten inden
4 Uger, efter at Tilladelsen er givet.

§ 247.
Inden Ankefristens Udlsb eller inden
4 Uger, efter at den i § 246 ommeldte T i l ladelse t i l Anke er meddelt, skal Appellanten
indlevere AnkeStævning Paa Rettens Kontor
t i l Sagens Berammelse overensstemmende
med de i § 201 fastsatte Regler.
Begæres
Sagen berammet t i l et overdrevent fjcernt
Tidspunkt, skal Justitssekretæren forelægge
Rettens Iustitiarius Spørgsmaalet t i l Afgørelse.
AnkeStævningen skal indeholde en fuldstændig og tydelig Angivelse af Ankegrunden
og den Paastand, der agtes nedlagt.
Om Varslet gcrlde de i Z 202 fastsatte
Regler, dog saaledes at det ikke maa være
kortere end 4 Uger.

§ 248.

Hceves eller afvises en i rette Tid, jfr.
§§ 246 og 247, indanket Sag, skal det, uanset
at Ankefristen imidlertid maatte være udløbet,
være Parten tilladt at indanke Sagen paany,
naar ny Stævning indgives paa Rettens
Kontor til Sagens Berammelse inden 14
Dage fra det Retsmøde, hvor Sagen blev
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hcevet eller afvist.
nyttes en Gang.

Denne Ret kan kun be-

§ 249.
Paa den berammede Tcegtedag skal
Appellanten møde og fremlægge Ankestcevmngen. Undlader han dette, afvises Sagen,
og der tilkendes den IndStævnte, der har
givet forgceves M<Zde, Sagsomkostninger.
Samme Virkning har Appellantens Udeblivelse eller Undladelse af at foretage de
til Sagens Fortsættelse hørende Skridt ved
senere Retsmøder, saafremt Domsforhandlingen ikke er berammet, eller ved selve
Domsforhandlingen.
§ 250.
Udebliver IndStævnte, D n t lovlig varslet,
og Appellanten begærer Sagen fremmet, udgaar den t i l skriftlig Behandling.
Appellanten kan dog i Stedet herfor
begære Sagen udsat og skal da lade forkynde en Udskrift af det i Retsmødet forefaldne for Modparten med et af Retten

fastsat Varsel.
Ovenstaaende Bestemmelser komme ogsaa
t i l Anvendelse, naar IndStævnte udebliver i
et senere Retsmøde uden at have afgivet
noget Svar i Sagen eller udebliver ved
Domsforhandlingen, i hvilket Tilfælde derhos
det, fom han allerede mcmtte have fremfMt
for Hsiesteret, lades ude af Betragtning.
At IndStævnte, efter at have svaret i Sagen,
udebliver i andre Retsmøder end det, hvori
Domsforhandlingen finder Sted, berettiger
ikke t i l at anvende Bestemmelsen i nærværende
Paragrafs 1ste Stykke og afstcerer ikke IndStævnte fra senere at møde i Sagen.

§ 251.
møder IndStævnte uden at rejse Indsigelse, optages Sagen efter Begæring til

Domsafsigelse.
§ 252.
V i l IndStævnte fremsætte Formalitetsindvendinger mod Ankesagen, eller snsker
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han, nden selu at paaanke, Dommen forandret
eller Ophævet, skal han i det nawnte ferste
Retsmøde fremlægge en skriftlig Angivelse
af bemeldte Indvendinger eller af sine
Nnkegrunde samt den Paastand, som han
agter at nedlægge. Knsker IndStævntc blot
Dommen stadfæstet, er det tilstrækkeligt, at
han mundtlig erklærer dette.
Naar Indstævnte har afgivet sit Svar,
tager Retten efter Appellantens Begcrring
Bestemmelse om Tiden for Domsforhandlingen — der dog ikke uden begge Parters
Samtykke maa ansættes tidligere end 4 Nger
efter Retsmødet — forsaavidt der ikke iFølge
Sagens Beskaffenhed efter eller uden Opfordring fra Parternes Side sindes Anledning
t i l at bestemme, at denskalforhandles skriftlig.
§ 253.
Paastande eller Anbringender, der ligge
udenfor den ved LanDøretten stedfundne Procedure, kunne ikke fremsattes uden Modpartens Samtykke; dog kan Retten tilstede deres
Fremsættelse, naar det sindes undskyldeligt,
at de ikke tidligere ere fremkomne, og deres
AfsKærelse vilde medføre et uforholdsmæssigt
Tab for Parten.
§ 254.
Den, der Msker at opnaa den i § 253
ommeldte Tilladelse, maa i en Paategnmg paa
Stævningen eller den i § 252 omtalte skriftlige Angivelse meddele, hvad han agter at
begære Tilladelse til at fremføre, samt de
formentlig derfor talende Omstændigheder,
og Retten bringer da Vpsrgsmaalet om T i l ladelsens Meddelelse til Afgørelse i det første
eller, om fornødent, et senere berammet
Retsmøde, efter at Parterne have udtalt sig.
V i l en Part, uden at have iagttaget den
anførte Fremgangsmaa.de, søge at opnaa bemeldte Tilladelse, maa han snarest muligt
til Retten indgive et skriftligt, begrundet
Andragende, der tillige maa indeholde Oplysning om Grunden til, at Andragendet
ikke er fremkommet tidligere. Finder Retten
tilstrækkelig Undskyldning herfor, ansættes
et Retsmøde, saafremt dette kan sinde Sted
12
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inden Domsforhandlingen, og Andrageren
har da med et nf Retten fastsat Varsel at
give Modparten Meddelelse om dette Retsmøde og dets Genstand.
Udebliver Andrageren, bortfalder hans Andragende; udebliver Modparten, anses de i Andragendet
paaberaabte Grunde for beviste.
Meddeler Retten Tilladelsen, tilstaas
der paa Begæring enhver af Parterne den
fornødne Tid t l l at varetage sit Tarv i den
Anledning, ligesom en berammet Domsforhandling, om forrwdent, udsættes. Saafremt
en begoert Skriftveksling Skønnes at være
nødvendig, fastsætter Retten Frister for
Processkrifternes Meddelelse og berammer et
nyt Retsmøde, hvorhos de i §§ 209, 210
og 211 givne Regler komme t i l Anvendelse.
Fremkomme nye Paastande eller Anbringender først under Domsforhandlingen,
og sinder Retten i Overensstemmelse med de
soranstaaende Grundsætninger, at deres Fremførelse bor tilstedes, bestemmer den det fornødne i Lighed med de i § 218 givne Regler.

§ 255.
Nye Beviser kunne fremføres for Højesteret med Modpartens Samtykke, eller naar der
samtidig med Forkyndelsen af Stavningen
eller Fremlæggelsen af den i § 252 omtalte
skriftlige Angivelse er givet Modparten
skriftlig Meddelelse om, af hvilken Art de
nye Beviser ere, og hvad derved forventes
bevist.
Foreligger der tilstrækkelig Undskyldning for, at den ncevnte Meddelelse ikke
er givet som anført, kan Retten tilstede,
at den fremkommer paa et senere T r i n af
Sagen, i hvilken Henseende tilsvarende
Regler t i l de i § 254 givne komme t i l Anvendelse. Modparten kan i øvrigt frafalde
den omhandlede Meddelelse.
8 256.
Naar Omstændighederne tale derfor, kan
Højesteret tillade, at enkelte Punkter eller
Dele af Sagen, som ikke have foreligget for
eller ikke ere paakendte af LanDøretten, indbringes for Højesteret.
Med Hensyn til
Opnaaelsen af saadcm Tilladelse komme t i l -
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svarende Regler til de i § 254 givne til
Anvendelse.
s 257.
I det første Retsmøde har Retten, forsaavidt den ikke anser det for hensigtmcessigt
at ndsætte Afgorelfen t i l et senere møde,
efter Begæring, og efter at der i Retsmødet
har været givet Parterne Lejlighed t i l at udtale sig, at træfse de fornødne Bestemmelser i
Henhold til §§ 148 og 149 om Afhørelse
af nye eller gentagen Afhørelse af tidligere
f,Zrte Vidner, Syns- eller Skønsmænd, om
personlig Afhørelfe af Parterne efter § 193,
om det skal Paalægges Modparten eller
Tredjemand at fremkomme med Dokumenter
>m. m.
Deslige Bestemmelser kunne ogsaa
senere træffes af Retten i eller udenfor et
Retsmøde, og hvis det, naar Begæring om
at erholde en saadan Bestemmelse fremkommer,
sindes hensigtsmæssigt, kan Retten kræve
Modpartens mundtlige eller skriftlige Udtalelser om Sftsrgsmaalet.
Parterne kunne ikke fordre nogen forelMg
eller særskilt forudgaaende Bestemmelse af
Retten om Bevisbyrdens Fordeling.

§ 258.
Skulle Vidner og desl. føres for den
dsmmende Ret eller for et eller to Med5 lemmer af samme (§ 149), skal der mindst 3
Dage forud gives Modparten Meddelelse om
deres Navn, Stilling og Boftcel samt om,
hvad der ved dem agtes bevist, forsaavidt han
ikke allerede under Sagen har erholdt fornsden Kundskab herom.
De nye Dokumenter, som en Part vil
paaberaabe sig, skulle mindst 14 Dage fsr
Domsforhandlingen afgives t i l Modparten
enten i Original eller i Genpart, og i sidste
Fald skal Originalen samtidig henlægges t i l
Eftersyn for Modparten paa Rettens Kontor.
Beviser, med Hensyn t i l hvilke de foranstaaende Regler ikke ere iagttagne, skulle
efter Paastand lades ude af Betragtning,
medmindre Retten tilsteder deres Benyttelfe
i Overensstemmelse med de i § 218 givne
Regler.
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8 259.
Om processuelle Meddelelser Gældc de i
§ 212 givne Regler.
Om Udsættelse af Domsforhandlingen
komme de i § 216 foreskrevne Regler til
Anvendelse.
Andre Afgørelser end de i §§ 243 og 246
ncevnte, som blive at træffe af Hojesteret
inden Domsforhandlingen, kunne i det Omfang, Retten bestemmer, træffes af et Udvalg,
bestaaende af tre af Rettens Medlemmer.
Udvalgets Sammenscetning bestemmes af
Institiarius efter Forhandling med Rettens
Medlemmer.
§ 260.
Ved Domsforhandlingen skulle Foi>
malitetsindsigelser mod Ankesagen behandles
ftr selve denne og scrrskilt paakendes, med.'
mindre Retten bestemmer, at de alle eller
nogle af dem skulle forhandles i Forbindelse
med Realiteten. Bestemmelsen i § 206,
3dje Stykke, Gælde ogsaa ved Højesteret.
Domsforhandlingen indledes ved, at
Appellanten fremstaar og lader Ankestcevningen og den paaankede Afgørelse oploese.
Iøvrigt Gælde de i W 219 og 220 fastsatte
Regler med de Lempelser, Retten i de enkelte
Sager bestemmer.
§ 261.
Paastand om den indankede Afgorelfes
Forandring eller Ophævelse eller om Sagens
Hjemvisning kan nedlægges ikke blot af den,
der har udtaget AnkeStævningen, men ogsaa
af Modparten, jfr. §§ 252 ff.

Klager over Behandlingen ved LanDøretten,
Højesteret ere uden nogen reel Betydning
for vedkommende Part, kunne af højesteret
lades ude af Betragtning.

§ 262.
Naar Sagens Forhandling er afsluttet,
afsiges Dom snarest muligt. Domsforhandling i en ny Sag man ikke finde Sted,
forinden Dommen i den optagne Sag er
vedtaget.
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§ 263.
Naar skriftlig Behandling finder Sted
paa Grund af Sagens Beskaffenhed, jfr.
tz 252, forhandles Sagen ved skriftlige
Indlæg, ikke over to fra hver Side, som
veksles mellem Parterne og afgives til Retten
i Forbindelse med Sagens Dokumenter inden
de Frister, sum Iustitiarius bestemmer.
Har Bevisførelse fundet Sted, kan
enhver af Parterne i dertil berammede Retsmøder fremlægge et skriftligt Indlæg.
Udgaar en Sag til skriftlig Behandling
paa Gruud af Indstævntes Udeblivelse, har
Appellanten inden en fastsat Frist at aflevere
et skriftligt Indlæg tilligemed Sagens Dokumenter, derunder fuldstændig Beskrivelse af
det for LanDøretten Passerede. Oplyses det,
inden Sagen er paakendt, at Indstævntes
Udeblivelse ikke kan lægges ham til Last som
en Forsømmelse, kan Højesteret reassumere
Sagen.
Mundtlig Domsforhandling finder ikke
Sted i disse Sager.
Hvis Appellanten har ftcevnet Vidner
til førelse for Højesteret, og de have givet
Møde, kan højesteret bestemme, at de, inden
Sagen udgaar til skriftlig Behandling, skulle
afhøres, efter at Appellanten har fremstillet
Sagens Omstændigheder. I øvrigt sker
Vidners førelse, Syns- eller SkMsforretningers Optagelse og Parters Afhøring for
Underret, medmindre Højesteret bestemmer,
at den skal ske for et af Rettens Medlemmer.
Ved skriftlig Behandling finde øvrigt
de almindelige Regler om HBjesteretsproceduren Anvendelse med de fornødne Lempelser.

§

264.

Naar Højesterets Dom gaar ud paa Hjemvisning, kan enhver af Parterne henvende sig til LanDøretten med en Udskrift
af Dommen og begære et Retsmøde berammet, hvortil han da har at indkalde
Modparten med et af Rettens Iustitiarius
fastsat Varsel. Sagen fremmes derefter i
Overensstemmelse med de almindelige Regler.
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Kapitel X X I I .
Kære til Højesteret
§ 265.
Overfor Kendelser og andre Beslutninger
af en LanDøret, som ikke — eller dog ikke
for Tiden — kunne gøres t i l Genstand for
Anke i Medfør af Bestemmelserne i § 243.
kan, forsaavidt det modsatte ikte særlig er
bestemt, Enhver, overfor hvem Bestutningen
indeholder en Afgørelse, rejse Kæremaal t i l
Højesteret overensstemmende med de nedenstaaende Regler. Overfor Domme kan Kæremaal kun rejfes i det i § 6 ncevnte Tilfælde.
E r en Beslutning bleven paakendt ifølge
Kæremaal, kan den ikke senere paaankes, og
saalcenge Kære over en Beslutning er
fvcevende, kan denne ikke paaankes.
§ 266.
Kære iværksættes ved t i l den LanDøret,
hvis Handling eller Afgørelse man v i l paaKære, at indgive en skriftlig Fremstilling af
Kæregrunden og den Paastand, som i den
Anledning gøres. Af Fremstillingen skal
Genpart
meddeles Modparten.
Vidner,
S y n s - og Skønsmænd samt Tredjemand,
hvem Fremlæggelsen af et Dokument er paalagt, kunne fremsætte deres Kære mundtlig
t i l Retsbogen.
Kæremaalet kan ststtes paa nye faktiske
Anbringender og Beviser.
§ 267.
Forsaavidt LanDøretten ikke i Medfør
af § 111, § 153 eller § 183 forandrer sin
Afgørelse, indsender den inden udløbet af
en Uge Kærestriftet eller Udskrift af Retsbogen samt af den paaklagede Kendelse og
øvrige fornødne Aktstykker t i l Højesteret,
hvorhos Retten kan vedføje sin egen Erklcering.
Om den stedfundne Indsendelse gives
der straks begge Parter Meddelelse.
§ 268.

I Lsbet af en Uge fra denne Meddelelse have begge Parter Adgang t i l at
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indsende skriftlige Udtalelser om Spørgsmaalet til højesterct. Senere indsendte Udtalelser erc ikke udelukkede fra at tages i
Betragtning, naar de indkomme, inden Asgørelse har fundet Sted.
I øvrigt kan
Højesteret efter sit Skøn af egen Drift indhente Oplysninger eller Erklæringer fra
LanDøretten eller Parterne.
§ 269.
Paa det indkomne skriftlige Grundlag
træffer Højesteret snarest muligt Afgørelse
ved Kendelse.
Naar særlige Grunde tale
derfor, kan Højesteret dog af egen Drift
eller efter en Parts Begæring anordne
mundtlig Forhandling og t i l den Hensigt
opfordre Parterne t i l at give møde. Udebliver i saa Fald den, der Kærer, afvises
Kæremaalet, hvorimod Modpartens Udeblivelse ikke har nogen særlig Virkning.
Kæremaal kunne forhandles for og afgøres af et saadaut Udvalg, som bestemt i
§ 259.
§ 270.
Hvor denne Lov ikke bestemmer andet,
er Kærefristen 2 Uger efter, at Afgørelsen er
truffen. LanDøretten kan, naar Omstændighederne tale derfor, senere, dog ikke efter 6
Maaneders Forlob, tillade, at Kærestrift
> indgives inden 2 Uger efter Tilladelsens
Meddelelse.
Kære til Højesteret har ikke opsættende
Virkning, hvor det ikke særlig er fastsat i
denne Lov.
Dog kan saavel LanDøretten
som Højesteret anordne saadan Ovsættelse.
Adgang t i l Kære fortabes, naar en til
den given Udsættelse ikke benyttes.

Kapitel X X I I I .
Ny Foretagelse ved Højesteret.
8 271.
Højesteret kan paa Andragende undtagelsesvis tillade, at en ved denne Ret afgjort

W Kap. XXIII. Ny Foretagelse ved Højesteret.
Sag paany foretages ved samme, naar der
er tilvejebragt en megetstoerkSandsynlighed
for, at Sagen uden Andragercns Fejl har
foreliggct urigtigt oplyst, og for at der nu
haves Oplysninger, som ville medfore et
væsentligt forskelligt Refultat, samt nnar
samtlige Omstændigheder i hsj Grad tale
for Bevilgelsen af Andragendet, derunder
ogsaa at det maa anses ior givet, at Andrageren kun ad denne Vej vil kunne undgaa
eller oprette et for ham indgribende Tab.
Under tilfvarende Betingelser kan Højesteret tillade Paaanke af en ellers upaaankelig
LanDørets- eller Underretsdom.
Samtidig med at Tilladelsen gives snabel
som paa ethvert senere T r i n kan Højesteret
eller den Ret, der behandler Sagen, paa
Begcrring bestemme, at den afsagte Doms
Virkninger skulle stilles i Bero, ganske eller
til Dels, mod eller uden Sikkerhedsstillelse.
Paa Adgang til den i nærværende
Paragraf omhandlede Retshjcelp kan der
ikke gives Afkald.
§ 272.
Højesteret bestemmer i hvert enkelt T i l fælde, hvorledes de forncevnte Andragender
skulle behandles, samt hvorledes den forinden
Andragendets Afgørelse fornødne Bevisførelse
skal foregaa, og fastsetter de Lempelser i de
almindelige Procesregler, der maatte findes
nsdvendlge eller hensigtsmæssige ved Sagens
fornyede Foretagelse.
Findes Forudsætningerne for ny Foretagelse eller ekstraordinær Anke ikke at foreligge, afviser Retten Sagen.

Kapitel X X I V ,
Behandling af Sager ved Underret og Retsmidler mod Underrettens Afgørelser.
§ 273.
Sagen indledes med Stævning. Naar
Sagens Genstand er under 50 Kr.'s Værdi
saa vel som i de i § 2 Nr. 7 ncevnte Sager,
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har Retten paa Begæring at yde Parten
den fornodnc Vejledning til Stavningens
Affattelse.
I Stævningen skulle begge Parter være
betegnede med Navn og Stilling og deres
Bopæl eller Opholdssted være angivet, hvorhos den skal indeholde Sagfogerens Paastand og en kort Fremstilling af de Kendsgerninger, hvorpaa den støttes. Stævningen
skal derhos angive de Dokumenter, Sagsøgeren
vil benytte, samt opfordre Sagsøgte til at
møde paa Sagens første Tcegtedag og svare
i Sagen samt t i ! at medtage de Dokumenter,
han vil paaberaabc sig.
Parterne kunne dog, naar de efter Ovcr^
enskomst begge møde for Retten, og Sagen
l er anmeldt for denne fenest Dagen fm Retsmødet, uden Stævning begære Sagen
foretaget.
s 274.
Naar Stævning benyttes, indgives den
t i l Retten, der forsyner den med en Paa«
tegning, hvorved Sagen berammes t i l Foretagelse i et angivet Retsmøde.Stævningentilbageleveres Sagsøgeren t i l videre
Foranskaltning.

8 275.
Har Sagftgte Bopæl i Underretskredsen,
skal Stævningen forkyndes for ham med en
, Uges Varsel. Boer Sagsøgte udenfor Underretskredsen, er Varslet 14 Dage, medmindre
han har Bopæl paa Færøerne, Island,
Grsnland, de vestindiske Der eller i Udlandet,
i hvilket Tilfælde saavelsom naar det ikke
vides, hvor Sagsøgtes Bopæl er, Varslet
bestemmes af Dommeren.
Iyvrigt erc de i § 202, Stk. 2, 3 og 4,
indeholdte Bestemmelser anvendelige.
§ 276.
Dommeren har, forinden Sagen optages,
at mægle Forlig mellem Parterne, jfr. § 140.
Kommer Forlig istand, tilføres det Retsbogen.
§ 277.
Parterne udvikle mundtlig deres Sag
for Dommeren uden videre Forberedelse ved
13
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Skrift. Sagfogeren fremlægger den behørigt
forkyndte Stævning og fremstiller Sagen
fra sin Side, hvorpaa Sagsøgte har at erklære sig.
Under Sagens Forhandling Wr Dommeren ikke blot søge at fremkalde tydelige og
sandfærdige Forklaringer fra Parternes Sidc
om Sagens Sammenhceng, men han har
ogsaa, forfaavidt Parterne ikke møde ved
Sagførere, at bejlede dem med Hensyn til,
hvad de bsr foretage t i l Oplysning af Sagen
og øvrigt t i l Varetagelse af deres Tarv
under denne.
De fra begge Sider nedlagte Paastande
skulle ved Forhandlingens Slutning protokolleres fuldstændigt, medmindre de i særfkilt
skriftlig Affattelse fremlægges til Protokollen.
Forsaavidt saadant efter Omstændighederne
maatte anses fornødent, kan Dommeren foranledige saadan skriftlig Affattelse af Paastanden og dertil tilstaa Udsættelse.
Endvidere skulle Parternes Erklæringer
over Sagens Sammenhceng protokolleres,
dog ikke ordret, men efter deres væsentlige
Indhold.
Det Tilførte oplceses og vedkendes.

8 278.
Dommeren bestemmer, om Formalitetsindsigelser skulle forhandles og vankendes
særMt eller i Forbindelse med Realiteten.
Parterne maa derfor altid være beredte
paa at forhandle Realiteten i det første
Retsmøde.
§ 279.
Paastande kunne forandres, indtil den i
§ 277 omhandlede Protokollation eller Fremlæggelse t i l Protokollen af dem er sket, men
efter den Tid, forsaavidt Forandringen gaar
ud paa Andet end en Frafalden eller Indskrænkning, kun med Rettens Tilladelse.
Finder Retten, at det ikke kan forlanges
af Sagsøgte, at han straks skal svare paa en
forandret Paastand, udsættes Sagen.
Sagsøgte kan fremFætte Modfordringer
efter de almindelige Regler (§§ 8 og 85).
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§ 280.
Dokumenter maa, hvad enten de paaberaabes iStævningen eller ikke, fremlægges i
Retsmødet; dog kan Retten, forfaavidt det
findes, at der ikke har været tilstrækkelig Tid
eller Anledning for Sagsøgte t i l at fremskaffe et Dokument, eller at det fra Modpartens Side Fremkomne giver vedkommende Part Anledning til at fremkomme
med yderligere Dokumenter, eller at det dog
er undskyldeligt, at vedkommende Part ikke
har medbragt Dokumentet, udsætte Sagen
herefter.
T i l at gøre sig bekendt med de fremlagte Dokumenter bør der i Reglen gives
Modparten den fornødne Tid i selve Retsmødet.
Finder Retten, at dette Sidste efter
Omstændighederne og navnlig Dokumentets
Beskaffenhed ikke vil være tilstrækkeligt, kan
Sagen udsattes. Den, mod hvem Dokumentet fremlægges, maa, dersom det ikke med
Producentens Samtykke kan udlaanes ham,
forsynes med en Genpart af samme, og der
maa gives ham Adgang til paa Retsskriverkontoret at undersøge Dokumentet.

s 281.
Saafremt ingen af Parterne begcrrer
at fore yderligere Bevis, eller saadant ikke
^Dnnes at kunne fore t i l Oplysning af
Omstændigheder, der ere af Betydning for
Sagen, skal Dommeren, efter at Paastandene i Overensstemmelse med § 277, 3dje
Stykke, ere nedlagte, give Parterne Lejlighed til en mundtlig Domsforhandling.
Findes det derimod, at Sagens tilbørlige Oplysning udkræver yderligere Bevisfsrclfe, navnlig ved Vidner eller Syn og
Skon, træffer Dommeren i Overensstemmelse med Reglerne i §§ 213—216 de i
saa Henseende fornødne Foranskaltninger.
Naar Bevisførelsen er til Ende, og efter
at Paastandene ere nedlagte, finder Domsforhandling Sted.
Dom afsiges snarest muligt efter Domsforhandlingen.
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§ 282.
Hvor de i de foregaacnde Paragrafer
givne Bestemmelser ikke indeholde afvigende
Forskrifter, blive de i Kap. X V I I I — X X om
Sagers Behandling for LanDøret givne
Regler at følge med de Lempelser, som flyde
af Forholdets Natur.

8 283.
Domme, affagte af en Underret, kunne
med den i § 6 ncevnte Undtagelse overensstemmende med nedenstaaende Regler af
Parterne indankes for den LanDøret, i hvis
Kreds Underretten ligger.
I Forbindelfe
med Dommen kan Anken omfatte den forudgaaende Behandling og de under denne
faldne Afgørelser, forsaavidt Anke ikke særlig
er udelukket. De i §§ 243, 2det Stk., 244
og 245 givne Regler sinde tilsvarende Anvendelse paa Underretssager.
LanDørettens Dom i en fra Underret
indanket Sag kan ikke yderligere paaankes.
Dog kan det i § 243 omhandlede Udvalg und°
tagelfesvis tillade, at Sagen indbringes for
Højesteret, overensstemmende med Reglerne i
Kap. X X I , naar denSkønnesat have almindelig Interesse eller videregaaende betydelige
Følger for Vedkommende. Andragende herom
maa fremsættes inden saadan Frist og paa
den Maade som bestemt i § 246 og behandles som der foreskrevet.
Kære af Parterne t i l højesteret overensstemmende med Kap. X X I I kan ligeledes
kun iværksættes med Tilladelse af det ovenncevnte Udvalg, Andragende herom maa
indgives inden den i Z 270 fastsatte Frist.

§ 284.
Med Hensyn t i l Tiden for Ankens
Iværksættelse gælde de i Z 246 givne Regler,
dog at Ankefristen kun er 4 Uger. Den i
bemeldte Paragraf omhandlede Bestemmelse
om Ankens Tilstedelighed afgives, iøvrigt i
Overensstemmelse med Paragrafens Regler,
af LanDørettens Iustitiarius i Forening
med 2 andre af Rettens Medlemmer og er
ikke Genstand for Anke eller Kære.
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§ 285.
Inden Ankefristens U d l B skal Appellanten
indlevere AnkeStævning paa LanDørettens
Kontor overensstemmende med de i § 201
fastsatte Regler. Begcrres Sagen berammet
til et overdrevent fjcernt Tidspunkt, skal
Justitssekretæren forelægge Rettens Iustitiarius Spgrgsmaalet t i l Afgørelse.
Ankestcrvningen skal indeholde en fuldstcrndig og tydelig Angivelse af Ankegrunden
og den eller de Paastande, der agtes nedlagte.
Om Varslet Gælde de i § 202 fastsatte
Regler.
§ 286.
Naar Indstævnte udebliver uden at have
givet Tilsvar eller bed Domsforhandlingen,
sinde de i §§ 250 og 263, 3dje—5te Stk.,
indeholdte Regler tilsvarende Anvendelse.
Fremdeles gælder §8 256 og 260, 1ste
Pkt., ogsaa ved Anke t i l LanDøret, hvorhos
Z§ 261 og 264 sinde tilsvarende Anvendelse.
Hjemvisning kan dog ikke sinde Sted, fordi
Underretsdommeren ikke behørigt har vejledet
Parten.
§ 287.
Paastande, der ligge udenfor de ved
Underretten fremsatte, kunne ikke uden Modpartens Samtykke nedlægges, medmindre
Retten tillader det, fordi det sindes und<
skyldeligt, at de ikke tidligere ere fremkomne,
ønskes en saadan Tilladelse opnaaet, følges
tilsvarende Regler til de i § 254 angivne.

§ 288.
Parterne ere berettigede t i l at fremfare
nye Beviser, naar det i Stavningen eller
et andet Processkrift eller i et forudgaaende
Retsmøde er meddelt Modparten, af hvilken
Art det nye Bevis er, og hvad derved forventes bevist. Endvidere er Reglen i Z 218,2det
Stk., om nye Beviser under Domsforhandlingen m. m. anvendelig.
V i l nogen af Parterne fremsætte nye
Anbringender, maa disse anføres i hans
Processkrifter overensstemmende med Reg-
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lerne i §§ 200 ff. Efter Skriftvekslingens
Slutning kunne nye Anbringender uden
Modpartens Samtykke tun fremfgres med
Rettens Tilladelse, i hvilken Henseende Reglerne i §§ 210 og 218 sinde tilsvarende
Anvendelse,
For Ankesagens Behandling Gælde øvrigt
de for Procesmaaden ved LanDøret fastsatte
Bestemmelser.
§ 289.
Underrettens Afgørelser kunne paaKæres
t i l LanDøret i de samme Tilfælde, i hvilke
LanDørettens Afgørelser kunne paaKæres til
Højesteret.
Fremgangsmaaden er med de af Forholdets Natur flydende Lempelser den samme,
som benyttes ved Kære over LanDørettens
Afgørelser; dog kan Kæremaalet her altid
fremsættes mundtligt t i l Retsbogen.
LanDørettens Afgørelse i Anledning af
Kære kan ikke indbringes for Højesteret.

Kapitel X X V .
Sager om Bexler og visse andre Gældsbreve.
§ 290.
Sagsøgeren kan anvende den i dette
Kapitel omhandlede hurtige Retsforfølgning:
1) I Sager, der anlægges til Indfrielse
af Gældsbreve, naar Skyldneren enten
i selve Gældsbrevet eller bed senere
Paategning paa samme har underkastet
sig faadan Forfølgning;
2) I Vexelfager, hvorved førstaaes Sager,
som anlægges mod Trassenter, Endossenter eller Acceptanter af trasserede
Vexler eller mod Udstedere og Endossenter af egne Vexler t i l Vexlens Betaling eller for at gøre Vexelregres
gccldende, Sager, som anlægges mod
Trassenter og Endossenter af Vexler
paa Grund af manglende Accept, til
Betaling af Vexelsummen eller det ikke
accepterede Beløb (Vexellovens Z 29)
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eller mod Trassenter og Endossenter
samt Acceptanter paa Grund af manglende eller ikke betryggende Accept, t i l
Stillelse af Sikkerhed (Vexellovens §§
25, 26 og 30), Sager, som anlægges
mod dem, der have tegnet Borgen <Aval)
for en vexelforpligtet Person, t i l Vexelforpligtelsens Opfyldelse.
I Sager, hvorunder Regreskrav efter
en Check indtales.

§ 291.
Under Sagen kan det ikke tillades Sagsøgte at fremsatte andre Indsigelser i Realiteten end, at han ikke ved Underskriftens
Meddelelse var mægtig og myndig t i l saa, ledes at forbinde sig, eller at Underskriften
er falsk, eller at der i Dokumentets Indhold
er foregaaet en Forfalskning, efter at Underskriften er meddelt.
I Vexelsager kan Sagfsgte endvidere
fremsætte de Indvendinger, som angaa selve
Vexlens Indretning og Indhold eller den
til Vexelfordringens Vedligeholdelse fornvdne
Omgang eller andre i Vexelloven foreskrevne
Betingelser for at kunne gøre Vexelretten
Gældende. Tilsvarende Regler Gælde om
de i § 290 Nr. 3 ncevnte Sager.
I de i § 290 Nr. 1 ncevnte Sager
kan Sagsøgte derhos, forfaavidt Søgsmaalet
foruden paa selve Gældsbrevet støttes paa
! Transport eller andet udenfor Gældsbrevet
liggende Grundlag, fremsætte enhver Indsigelse herimod, ligesom han i disse Sager
overhovedet kan fremkomme med enhver Ind^
sigelse, med Hensyn t i l hvilke Bevisbyrden
ikke paahviler ham, eller t i l hvis Godtgørelse han ikke bchsver andre Bevismidler
end Dokumenter, som haves tilstede.
Alle andre Indsigelser i Realiteten ere
udelukkede fra at komme i Betragtning, naar
Parterne ikke ere enige om at «Znske dem
paakendte; men det forbeholdes Sagsøgte i
Anledning af slige Indsigelser, naar han i
sit Tilsvar har opgivet eller i det mindste
forbeholdt dem, at anlægge et selvstændigt
Erstatningssogsmaal mod Sagsøgeren.
Dette ErstatningsSøgsmaal behandles i
alle Henseender efter de almindelige Regler.
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§ 292.
Imod de i § 290 Nr. 2 og Nr. 3 omhandlede
Fordringer kunne Modfordringer kun gSrcs
Gældendc, naar disse erc ststtede paa, at der
ved Forsømmelse med at give den i Vexellovens §§ 20, 30, 42, 45 og 75 omhandlede
Underretning er forvoldt Sagsggte Skade,
og imod de i § 290 Nr. 1 omhandlede kun,
forsaavidt Modfordringen selv gaar ind
under samme Bestemmelse, eller den indrymmes.
§ 293.
Sager, i hvilke den heromhandlede
Retsforfølgning anvendes, behandles uden
Hensyn til Genstandens Værdi ved Underret efter de ovenfor i Kap. X X I V givne
Regler, hvorved dog bliver at bemoerke,
at Dommeren er Pligtig at drage særlig
Omsorg for, at Sagen fremmes med den
størst mulige Hurtighed.
§ 294.
Naar Sager af heromhandlede Be^
skaffenhed indankes for LanDøret, er det
en Selvfølge, at Proceduren for denne
ikke kan omfatte Andet, end det, som i
Henhold t i l ovenstaaende Regler kunde gøres
Gældende for Underret.

Kapitel X X V I .
Ægteskabssager samt Sager, hvorunder
Arvinger føge sig en bortebleven Persons
Formue tilkendt.
§ 295.
Sager angaaende et Ægteskabs Ugyldighed eller Oplssning blive at behandle
efter de almindelige for Underretsproceduren
Gældende Regler med de nedenfor givne
nærmere Bestemmelser ved Underretten for
det Sted, hvor Sagsøgte har Bopæl eller
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Opholdssted, eller, dersom Sagsøgtc har
forladt Landet, eller det ikke vides, hvor
Sagsøgte er, hvor denne sidst havde Bopæl
eller Opholdssted her i Riget.

§ 296.
Dersom Sagsøgte ikke under Sagen giver M^de ved antagen Sagfører, har Sagsøgeren at andrage paa, at der af Retten
maa blive beskikket Sagftgte en Forsvarer.
Forssmmes dette, afvises Sagen.
Salæret t i l den for Sagsøgte beskikkede
Forsvarer paalægges det Offentlige, hvor
det ikke paalægges Sagsøgeren som tabende
Part at udrede det.
§ 297.
Retten kan uden Hensyn til, om Modparten begærer det, paalægge Sagsøgeren at
fremstille sig t i l Afhørelse under Domsforhandlingen og der under Ed at besvare
de Spørgsmaal angaaende Sagens Genstand, som Retten maatte gyre.
Ugrundet
Undladelse heraf eller vægring herved har
til Følge, at Sagen afvises.

§ 298.
Ligeledes kan Retten, hvis Sagsøgte
boer eller opholder sig i Riget, paalægge
denne at fremstille sig til AWrelse under
Domsforhandlingen og der under Ed besvare de Spørgsmaal angaaende Sagens
Genstand, som gSrcs af Retten. Ugrundet
Undladelse af at møde eller vægring ved at
svare medssrer dog kun Virkning efter § 299,
2det Punktum.
§ 299.
indrømmende Proceserklæringer fra Sagsøgtes Side have ikke Virkning som bindende Grundlag for StridsSpørgsmaalets
Indhold og Omfang, men der kan alene
tillægges dem Betydning som Bevismidler.
Ligeledes kan Sagsøgtes Udeblivelse, Tavshed eller ubestemte Erklæringer i de i § 194
omhandlede Tilfælde kun tages i Betragtning som Bevisdata imod PaaGældendc.
14
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§ 300.
Parts Ed finder, bortset fra de i §§ 297
ug 298 omhandlede Tilfalde, ikke Anvendelse
i Ægtestabssager.
§ 301.
Overanklageren kan under Iagttagelse
uf Reglerne i Kap. X!X som Intervenient
paa det Offentliges Vegne indtræde i en
Ægtestabssag for at forhindre, at Skilsmissedom eller Dom, hvorved et Ægteskab
erkloeres ugyldigt, urettclig tilsniges; han
kan ligeledes, uden at være indtraadt i
Sagen i første Instans, i det anførte Ojemed paa det Offentliges Vegne paaanke en
faadan Dom.
§ 302.
I
Sager, hvorunder en bortebleven
Persons Arvinger ifølge Frd. 11. Septbr.
1839 føge sig hans Formue tilkendt enten
til Indtcrgtsnydelse eller til Ejendom, have
Sagsøgerne i Overensstemmelse med Grundsætningen i § 296 at drage Omsorg for, at
et Forsvar for den Borteblevne besiikkes,
i LanDøretssager af Rettens Iustitiarius, i
Underretssager af vedkommende Dommer,
ligesom de ere pligtige efter Rettens
Paalæg at fremstille sig for at afgive edelig
Forklaring angaaende de Omstændigheder,
paa hvilke Sagens Afgørelse beror.

Kapitel XXVII.
Fremgangsmaaden naar Nogen skal nmyndig«Mes, eller Enke skal sættes under fast
Lavv<rrgemaal.
§ 303.
Begæring
om Umyndiggørelse kan
fremsattes af PaaGældendes ÆgteFælle,
Slægtninge, værge, Kurator eller Lavværgc.
Derhos er i alle Tilfælde Dvrighedcn
berettiget t i l at andrage paa Rogens
Umyndiggørelse, naar dette efter de Oplysninger, som enten fra Vedkommende selv,
hans Slægt eller Venner eller paa anden
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Maade ere komne øvrigheden i Hcende, maa
anses for rigtigt.
Endelig kan Enhver selv andrage paa
at blive nmyndiggjort.
8 304.
Begæring
um Umyndiggorelfe indleveres skriftlig til Underretten paa det
Sted, hvor den PaaGældende, om hvis
Umyndiggørelse der er Spørgsmaal, boer
eller opholder sig; har han ikke bekendt
Bopæl eller Opholdssted, da t i l Underretten paa det Sted, hvor hans sidste
bekendte Bopæl eller Opholdssted er beliggende.
Skriftlige Beviser for de Omstændigheder, ved hvilke Umyndiggørelsen skal begrundes, skulle saavidt muligt ledsage
Andragendet. Skønnes yderligere Oplysninger fornødne, kan Underretsdommeren
gøre Vedkommende opmcerksom herpaa og
opfordre ham til at tilvejebringe dem,
ligesom Underretsdommeren kan indkalde den,
der soges umyndiggjort, til at møde for ham.
§ 305.
Er Begæringen udgaaet fra den, om
hvis Umyndiggørelse der er Sftsrgsmaal,
eller indvender han ikke Noget imod det,
efter at han af Underretsdommeren er opfordret til at møde og erklære sig over det,
tilfalder det Underretsdommeren iFølge de
foreliggende Oplysninger at afgøre, om der
er tilstrækkelig Grund til Umyndiggørelse,
og i bekræftende Fald har han da at afgive
endelig Umyndiggørelfesdekret, som ikke kan
paaKæres.
I alle andre Tilfælde har Underretsdommeren at indsende Andragendet og de
samme ledsagende Beviser i Forbindelse »ned
saadan skriftlig Erklæring, hvortil han maatte
finde Grund, til den LanDøret, under hvilken
han staar.
Dersom Umyndiggørelsesgrunden sindes
at være sandsynlig gjort ved de fremlagte
Beviser, og der kan antages at være Fare
forbunden med Opsættelse, kan Underretsdommeren uden Hensyn til Indsendelsen til
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LanDøretten afgive et foreløbigt Umyndiggørelsesdekret, der, da det straks træder i
Kraft, bliver at tinglcese og iøvrigt offentliggøre paa den Maade og med de Retsvirkninger, som P l . 10. April 1841 bestemmer.
Samtidig med Dekretets Afgivelse beskikker
Underretsdommeren en forclMg værge.
§ 306.
LanDørettens Iustitiarius beskikker en
Sagfører t i l at varetage dens Tarv, som
spges umyndiggjort, hvis ikke en Sagfører
anmelder sig som antaget af denne, og berammer derefter mundtlig Forhandling af
Sagen i et Retsmøde, t i l hvilket begge
Parter indkaldes ved Foranskaltning af
LanDørettens Iustitiarius og med et af ham
bestemt Varsel.
s 307.
Efter at Parterne have ytret sig, afgsr
Retten paa Grundlag af de foreliggende
skriftlige Beviser og Erkloeringer samt den
Bevisførelse, der yderligere maatte have
fundet Sted, om endeligt Umyndiggørelsesdekret skal afgives, eller om Begæringen
herom skal nægtes.
§ 308.
Udebliver den, der andrager paa Nogens
Umyndiggørelse, i noget af de i §§ 306 og
307 omhandlede møder, afvises Sagen, dersom ikke Retten i Omstændighederne finder
Grund til at udsætte den
§ 309.
Med Hensyn t i l Paalæg af Omkostningerne ved heromhandlede Fremgangsmaade, derunder indbefattet Salær til den
ifølge § 306 beskikkede Sagfører, komme
Reglerne i Kap. X I . t i l Anvendelse, saaledes
at den, der umyndiggøres, betragtes som
tabende.
s 310.
Den ovenangivne Fremgangsmaade bliver
ogsaa at anvende, naar der af Andre fremFættes Begæring om, at Enke maa sættes
under fast Lavbcergemaal.
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Naar en Enke selv begærer at blive sat
under fast Lavværgemaal, har Underretsdommeren uden videre Undersøgelse at tage
Begæringen t i l Fk>lge.
8 311.
Naar endeligt Umyndiggorelsesdekret er
afgivet, eller naar det er besluttet, at en
Enke skal sættes under fast værgemaal,
paahviler det vedkommende Ret strax at give
den t i l værges eller Lavværges Udnævnelse
kompetente Myndighed Underretning herom.
s 312.
Naar enten øvrigheden eller den Person,
lder er erklæret umyndig eller sat under fast
Lavværgemaal, eller nogen af de i § 393, 1ste
Stykke angivne Personer for LanDøretten
troer at kunne oplyse, at der ikke lcengere
er Grund t i l denne Foranskaltnings Vedbliven, har PaaGældende at indgive et Andragende t i l LanDøretten i den Kreds, hvor
den Umyndiggjorte boer, om at maatte
blive stedet t i l i et Retsmøde at begrunde
eller lade begrunde en Vegæring om Umyndiggørelsens Ophævelse. Er Sindsvaghed
Umyndiggørelsesgrunden, kan der dog i Reglen ikke tages Hensyn til et af den Umyndiggjorte eller af Andre paa hans Vegne
indgivet Andragende, medmindre det er ledsaget af en Embedslæges Anbefaling.
Derefter har LanDøretten at beramme et
Retsmøde, om hvilket der meddeles den
Umyndiggjortes Værge betimelig Underret^
ning; i Retsmødet højes de PaaGældende,
og de fremførte Beviser overvejes, hvorefter
LanDøretten enten ophcrver Umyndiggørelsesdekretet eller afslaar Begæringen herom.
I sidste Fald bceres Omkostningerne ved
Forhandlingerne af den, der har rejst
Sagen. Ophæves Dekretet, afholdes Omkostningerne af det Offentlige.
§ 313.
De om LanDøretsprocednren givne Furskrifter komme øvrigt med de af det Foregaaende følgende Lempelser til Anvendelse i
disse Sager.
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Kapitel X X V I I I .
Fremgangsmaaden ved at erhverve Mortifikations- eller Gjendomsdom.
s 314.
Sager, hvorunder Mortiftkation sVges,
blive, forsaavidt angaar Gældsbreve, ved
hvilke der er givet Pant i fast Ejendom, at
anlægge ved Underretten paa det Sted, hvor
den faste Ejendom er beliggende, og ellers
ved LanDøretten siaa det Sted, hvor vedkommende Dokument er udstedt. Lade disse
Regler sig ikke anvende, f. Ex. fordi Dokumentet er udstedt af en dansk Undersaat i
Udlandet, skal Sagen anlægges i Kjsbenhavn.
Mortisikation af bortkomne Konnossementer søges paa det Sted, hvor Varerne
skulle afleveres. Mortiftkation af Oplagsbeviser og de i Lov om Oplagsbeviser m.
m. i Københavns Frihavn af 30. Mars 1894
ommeldte Garantibeviser føges paa det Sted,
hvor Oplagshuset er beliggende.
Sager, hvorunder Ejendomsdom søges,
blive at anlægge ved LanDøretten paa det
Sted, hvor Ejendommen er beliggende, eller,
hvis Sagens Genstand er et Dokument,
hvor Mortiftkation af dette skulde søges efter
Reglerne i denne Paragraf. Ejendomsdom
paa et Skib eller en Skibspart soges i
København.
s 315.
Den, der søger Mortifikation, har til
den Ret, hvor Sagen efter 8 314 skal
føres, at indgive skriftlig Begæring om Indkaldelse af den eller dem, fom maatte være
Ihændehaver af Dokumentet eller anse sig
berettiget t i l det.
§ 316.
Begæringen om Mortifikation skal være
ledsaget af Oplysninger, som gøre det antageligt, at den PaaGældende er berettiget
til at erholde Mortiftkatiun, og navnlig
om Maaden, hvorpaa Dokumentet er
frakommet ham, hvorhos det paaGældende
Dokument maa betegnes med en saadan
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Tydelighed, at det ikke kan forveksles med
andre.
s 317.
Retten afgsr derpaa ved Kendelse i et
Retsmøde, hvortil den, der søger M o r t i siktion, tilsiges, om offentlig Indkaldelse
man udstedes. Forinden Beslutning herom
tages, kan Retten aFæske den, der s^ger
Mortisikation, yderligeremundtlig eller skriftlig
Oplysning.
Undlader han at efterkomme
Opfordringen, eller besindes de af ham
givne Oplysninger ufyldestgørende, kan
Retten noegte at udstede Indkaldelsen.
s 318.
>
Tilstedes offentlig Indkaldelse, udFærdiger Retten en saadan i Overensstemmelse
med den indgivne Begæring, hvorefter den,
der søger Mortifikation, har at iværksætte
Indkaldelsens offentlige Bekendtgørelse ved
Indrykkelse 3 Gange i den almindelige
Tidende, som ved kgl. Anordning bestemmes
t i l retslige Bekendtgørelser samt i det af
Justitsministeriet hertil bestemtestedligeBlad.
8 319.
Indkaldelsen skal indeholde den efter
Omstændighederne fornødne og mulige Vetegnelse af Dokumentet samt Opfordring til
den eller dem, der maatte anse sig for beMettigede t i l det, t i l at møde og fremkomme med deres Indsigelser mod dets
Mortisikation paa en i Indkaldelsen angiven,
af Retten noermere bestemt Retsdag, som ikke
maa falde tidligere end 12 Uger og ikke
senere end 1 Aar efter Indkaldelsens tredje
Indrykkelse i de offentlige Tidender. Derhos maa Indkaldelsen indeholde en udtrykkelig Tilkendegivelse om, at den, der ikke møder
og fremsætter Indsigelse, maa vente at se
Dokumentet mortificeret.
§ 320.
møder Ingen og gsr Indsigelse paa
den i Indkaldelsen bestemte Retsdag, gives
der, forsaavidt Retten ikke i den brugte
Fremgangsmaade ser nogen Hindring derfor,
Mortisikationsdom.
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Msder Nogen og fremsætter Indsigelse
mod Mortifikation, bliver Spørgsmaalet,
om denne kan gives eller ej, at afgorc ved
Rettens Dom.

s 321.
Mortifikationsdomme kunne kun paaankes,
forsaavidt der under Sagen er fremsat I n d sigelse mod Mortisikationen eller paa Grund
af Fejl eller Mangler ved den brugte Fremgangsmaade eller paa Grund af, at T i l fældet ikke egner sig t i l Mortisikation.

§ 322.
Det har sit Forblivende ved den gceldende Rets Regler om, hvem der kan syge
Mortisikation, og hvilke Dokumenter der
kunne mortificeres, saavelsom angaaendc
Retsvirkningerne af Mortisikation.
Om Udlevering og Salg af Varer efter
Konnossementer m. m. mod Sikkerhedsstillelse har det sit Forblivende ved Sølov
1. April 1892 § 167, Lov om Oplagshuse
23. Februar 1866 § 9 og Lov om Oplagsbeviser m. m. i Københavns Frihavn 30.
Marts 1894 § 15. Ligeledes gælde fremdeles Reglerne i Vexelloven 7. Maj 1880
§ 74.
Bestemmelserne i Frd. 28. Marts 1845
§ 17 bersres ikke af denne Lov; Sagen
bliver at anlægge ved vedkommende Underret.
§ 323.
De ovenfor givne Regler om Fremgangsmaaden ved Mortisikationsdoms Erhvervelse
komme med de af Forholdets Natur flydende
Lempelser t i l Anvendelse, naar Nogen vil
søge Ejendomsdom efter foregaaende offentlig
Indkaldelse.
Det har sit Forblivende ved den Gældende
Rets Regler om Adgangen t i l at søge sacidan Ejendomsdom saavelsom om Retsvirkningerne af den.
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Fjerde Afsnit.
>

Eksekution og Tvangsauktion.
Kapitel XXIX.
Almindelige Betingelser fo? Eksekution.

s 324.
Eksekution kan ske paa Grundlag af:
1) Domme og Kendelser, afsagte af Domstole eller af andre Myndigheder, der
efter Lovene ere beføjede t i l at afsige
eksigible Kendelser.
2) Forlig, indgaaede for Forligskommissioner, Retter eller Overøvrigheder, for
^
de sidstnævntes Vedkommende dog kun i
saadanne Sager, hvor det ved Lovgivningen er paalagt dem at mægle
Forlig, saavelsom for Landvcesenskommissioner og andre Myndigheder, om
hvilke Lovene bestemme, at de for dem
afsluttede Forlig skulle kunne eksekveres.
Tinglæste Pantebreve, hvorved der for
3) en bestemt angiven Pengesum gives
Pant i fast Ejendom, naar de ere oprettede eller vedkendte for Notarius
publicus eller for to Vitterlighedsvidner;
Udlæget, som kau ske ikke blot for Kapitalen eller Afdrag paa samme, men ogsaa særskilt for Renter, kan dog .ikke
udstræktes t i l Andet end Pantet.
4) Bodmeribreve efter Reglerne i Sølov
1. April 1892 § 185.
15
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5) Forlig, indgaaede for, og Donune, affagte af danske Konsnler i de i Lob
om danske Konfulers Doms- ug Dvrighedsmyndighed m. m. af 15. Februar
1895 ncevntc Tilfælde.
Udpantning famt Udfccttelses- og I n d sættelsesforretninger uden foregaaende Lovmaal og Dom kunne finde Sted under de
i femte Affnit angivne Betingelfer.
§ 325.
I Henhold t i l Traktat, indgaaet paa
Betingelfe af Gensidighed, kan der ved Anordning tillægges Domme og Kendelfer, affagte af udenlandske Retter eller Myndigheder famt udenlandske offentlige Forlig,
forfaavidt de bestemme andet end Straf,
Eksekutionskraft her i Riget, naar de ere
forsynede med en af de i Anordningen angivne udenlandske Myndigheders Bevidnelfe
om at være udfærdigede i den Form, der
fordres t i l Eksekution, famt om at have den
Egenskab at give Adgang til Eksekution
efter den udenlandske Lovgivning.
Med Hensyn t i l Sverrig har det sit
Forblivende ved Lov 19. Februar 1861.
Udenfor de i denne Paragraf ncevnte
Tilfælde kan Eksekution ikke ske umiddelbart
paa Grundlag af en udenlandsk Dom eller
Kendelfe.
§ 326.
Eksekution foretages af Underretsdommeren, der i denne sin Virksomhed bencevnes
Foged.
VedEksekutionsforretningensForetagelfe
har Fogden at ftrge for, at tvende gode
mænd ere t i l Stede fom Vidner. disse ere
tillige uden anden særlig Bemyndigelse kompetente t i l at foretage de under Forretningen
forefaldende Vurderinger og andre lignende
Skon. Skulde de ikke være i Stand til
rettelig at anslaa de forekommende Genstande, har Fogden at tilkalde andre mænd,
som hertil ere stilkede. Saavel Vidnerne
som de, der tilkaldes for at udføre Vurderinger, have i Fogedprotokollen at underskrive en Forsikring paa Tro og Love om,
at de ville udføre Vurderingen eftcr deres

bedste Overbevisning.
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Politiet er pligtigt paa Forlangende
at underswtte Fogden, derfom han i sine
Forretningers Udførelse msder saadan Modstand, som han ikke ved egen ug Vidnernes
Hjcelp tror at kunne overvinde, eller han
af andre Grunde begærer Politiets Bistand.
§ 327.
Ingen Foged kan foretage Eksekutionsforretninger udenfor sin egen Retskreds,
medmindre disse blot ere at anse som Fortsættelse af en i Retskredsen paabegyndt Eksekution, i hvilket Tilfælde han i tilstødende
Retskredse er kompetent til at foretage Eksekution i rørligt Gods. Dog er Fogden ikke
pligtig at rejfe lcengere end 2 Mile ud
5 over grænserne af sin Retskreds.
§ 328.
Den, der vil have en Eksekution foretaget, skal for Fogden fremsætte sin Begcering herom, ledsaget af Udskrift af Dommen,
Kendelsen eller Forliget eller af det originale Pantebrev eller Bodmeribrev, ligesom
han ogsaa ved samme Lejlighed har at meddele alle de Oplysninger, som øvrigt maatte
være fornOdne, for at Fogden kan tage Bestemmelse om Forretningens Berammelse.
Begæringcn skal, hvis Fordringen,
bortset fra Procesomkostninger og Renter,
der ere paalsbne siden Processens Begyndelse, overstiger400 Kr.s Værdi, være skriftlig.
I andet Fald kan den fremsattes mundtlig
for Fogden, fom da har at tage den t i l
Protokollen.
Eksekution kan begæres under Et hos
samme Skyldner efter forskellige Eksekutionsgrundlag.
§ 329.
Dommen eller Kendelsen maa være udfærdiget i lovmcessig Form. Er dette T i l fældet, vedkommer det ikke Fogden at undersøge eller afgøre, om Dommen eller
Kendelsen maatte lide af saadanne Fejl eller
Mangler, som kunde medføre en anden AfaMelse efter Anke eller Kære. Kun hvis
Dommen eller Kendelsen ikke er udgaaet fra
en lovlig bcstaaende Domstol eller nogen til
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at afsige eksigible Dekreter beftjet Myndighed, eller den ikke i Følge sit Indhold kan
fuldbyrdes, har Fogden at nægte Eksekution.

§ 330.
Under Eksekutionen af Forlig har
Fogden at vankende alle Indsigelser mod
Forligets Gyldighed, dog, hvad Retsforlig
angaar, kun, forsaavidt Fogdens Kendelse
ikke vilde indeholde en Bedømmelse af Rettens
Handlinger.
Er den ved Forliget hjemlede Fordring
knyttet t i l en Betingelse eller en Tidsfrist,
eller afhcrngig af Erlæggelfen af en Modydelse, maa det ved Forligets eget Indhold
eller ved andre offentlige Dokumenter eller
ved Skyldnerens egen Indrømmelse være
givet, at Betingelsen er indtraadt eller Tidsfristen udloden, eller at Forligshaveren fra
sin Side har erlagt Modydelsen, forfaavidt
ikke lovligt Tilbud herom fremkommer under
felve Forretningen og da endnu kan betimelig fremFættes.

§ 331.
De i foregaaende Paragraf med Hensyn t i l Forlig opstillede Grundsætninger
sinde ogsaa Anvendelse paa de i § 324 3"
ncevnte Pantebreve.

Den,
udenlandsk
tidig med
Fogden de
§ 325.

s 332.
der forlanger Eksekution efter en
Dom eller Kendelse, maa samBegæringen herom forelægge
Oplysninger, som udkræves efter

§ 333.
Domme kunne fuldbyrdes, naar Fuldbyrdelsesfristen er udløben, uden at lovlig Anke
er bleven iværksat ved AnkeStævnings Indlevering t i l Verammelse inden denne Frists
Udlsb. Fuldbyrdelsesfristen, der regnes fra
Dommens Afsigelse eller, jfr. § 109, fra dens
Forkyndelse, er ved Underrets- og Appel-
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dumme 4 Uger, ved Domme, afsagte af
LanDøretterne som 1ste Instans, 8 Uger.
Ved Domme, der paabyde en Handlings
Foretagelse, kan Retten forlcenge den ncevnte

Tidsfrist, hvis DomFældte sindes at behøve
longere T i d t i l at efterkomme Dommen.
Ansvar for Overtrædelse af en Dom,
som paalæggcr at undlade Noget, ifaldes
ikke fsr den almindelige Fuldbyrdelsesfrists
Udlch.
Domme, hvorved der tilkendes Nogen
en Ret, kunne ikke fsr udløbet af den
almindelige Eksekutionsfrist afgive Hjemmel
t i l Udewelse af saadan Ret.
§ 334.
Ved udtrykkelig Bestemmelse i Dommen
kan Retten, naar Omstændighederne tale
herfor, efter Paastand sætte Fuldbyrdelsesfristen — herunder ogsaa den ved de to sidste
Stykker af § 333 hjemlede Frist — t i l kortere
Tid end den i § 333 angivne. I Forbindelse hermed kan det paa DomFældtes
Vegæring bestemmes, at Domhaveren skal
stille Sikkerhed, dersom han inden Ndlsbet
af den almindelige Fuldbyrdelsesfrist v i l eksekvere Dommen.
Ligeledes kan det efter Paastand i
Dommen bestemmes, at Eksekution med eller
uden foregaaende Sikkerhedsstillelse skal kunne
iværkscrttes, uanset at Dommen betimelig
paaankes.
Paastand om foranførte Bestemmelser
maa fremsættes senest under den mundtlige
Domsforhandling.
§ 335.
Kendelser, fom bestemme Noget, der
skal fuldbyrdes, kunne eksekveres straks, saasnart de ere afsagtc og givne beskrevne,
medmindre Andet fremgaar af Kendelsens
eget Indhold.
Fuldbyrdelse af de i § 153, jfr. Z§
182 og 192, omtalte Kendelser kan dog først
finde Sted, naar Fristen i i l at fremfoette
Begæring om Kendelsens Ophævelse i Henhold t i l § 153 er forløben, eller Retten
har nægtet at efterkomme en faadan Begæring.
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§ 336.
Eksekution efter Forlig kan foregaa,
saasnart Tidspunktet for Forligets Opfyldelse
er indtraadt. Ved Pantebreve kan Panthaveren skride til Eksekution, nanr der er
forlsbet en Tid af 14 Dage fra Forfaldstiden at regne, og der herhos, forsaavidt
Skyldneren bor paa den pantsatte Ejendom,
med 3 Dages Varsel er givet ham en i
Overensstemmelse med Reglerne i Kapitel
VI11 forkyndt Meddelelse om Dagen, Paa
hvilken Forretningen vil blive foretagen.
§ 337.
Naar Fuldbyrdelfesfristen er udløben,
kan Eksekutionen ikke hindres ved senere
iværksat Anke, medmindre saadant bestemmes
af den Ret, t i l hvilken Sagen er indanket.
§ 338.
De i det følgende om Domme givne
Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse paa
Forlig og andre Eksekutionsgrundlag, dog
med de Lempelser, som følge af Forholdets
Natur.

Kapitel XXX.
Fuldbyrdelse af Domme, der ikke lyde paa
Udredelse af Penge.
§ 339.
Er der paalagt DomFældte en anden
Idelse end Penge, sker Dommens Eksekution
med de i §Z 340—342 nccvnte Undtagelser,
derved, at Domhaverens Interesse i Dommens
Efterkommelse anslaas i Penge, og at VcderlagsbelBet inddrives efter de i Kap. X X X I
opstillede Regler, forsaavidt ikke en efter
Dommens Afsigelse indtraadt Umulighed eller
andre lignende Omstændigheder efter den
borgerlige Rets Grundsætninger har befriet
DomFældte uden tillige at medføre Erstatningspligt for ham.
Hvis der ikke i selve Dommen er fastsat
et Pengevederlag, som træder i Stedet for
den Idelse, hvorpna Dommen principalt
gaar ud, kan Domhaveren under Fogedfor-
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retningen faa fastsat det Pengebeløb, hvortil
hans Interesse maa anstaas. Kan Idelsen
i og for sig ikke anslaas t i l Penge, kan
Fogden i Stedet derfor sætte en Godtgørelse
i Penge.
I Reglen har Fogden med Vidnernes
Bistand at foretage Ansættelsen (§ 326);
hvis disse ikke ere tilstrækkelig sagkyndige,
kan Fogden udmelde Andre, som, efter at
have afgivet en Forsikring som den i § 326
omtalte, Yde den forngdne Bistand.
Fogden har, saavidt muligt, at tilkalde
DomFældte, for at han kan afgive sine Oplysninger og Erklæringer, forinden Vcderlagssummen bestemmes.
Derefter fastsætter Fogden Pengevederlaget i Følge sit Skyn 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, al Domhaveren
faar fuldstændig Erstatning, og i Tvivlstilfælde har han hellere at fastsætte denne
rigeligt end at udsætte Domhaveren for at
lide noget Tab ved, at Dommen ikke efterkommes.
Anlægger Domhaveren i Anledning af,
at Dommen ikke efterkommes, Straffesag i
Følge § 345, kan det ham tilkommende
Pengevederlag fastsattes under denne Sag i
i Stedet for under Fogedforretningen.

§ 340.
Skal DomFældte fravige Besiddelsen
af en fast Ejendom eller tilstede Domhaveren
en vis Raadighed over den, har Fogden,
saavidt gørligt, umiddelbart at fremtvinge
Dommens Efterlevelfe ved DomFældtes Udsættelse eller paa anden lignende Maade.
§ 341.
Lyder Dommen paa, at DomFældte
skal udlevere en rmlig Ting, har Fogden
ligeledes umiddelbart at sætte Dommen i
værk ved at fratage DomFældte Tingen,
om fornødent med Magt. Foresindes Tingen
ikke under Forretningen, kan Domhaveren
fordre sin Interesse ansat til Penge vaa
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den i § 339 omtalte Mande
inddrevet.

og Beløbet

§ 342.
Skal DomFældtc i Følge Dommen
ndføre et Arbejde eller træffe andre lignende
Foranskaltninger, kan Fogden efter Domhaverens Paastand tillade denne at lade
Saadant foretage ved Andre saaledes, at
Udlæg derefter kan gzZres overensstemmende
mednæsteKapitel for det efter en af Fogden
godkendt Regning hertil medgaaede Beløb,
dersom dette efter Omstændighederne findes
at boere den letteste og hurtigste Mande,
hvorpaa Domhaveren kan komme t i l sin
Ret. Er DomFældte tilftligtet at udstede
eller underskrive et Dokument, kan Fogden
udfærdige dette med samme Virkning, som om
han af DomFældte var bleven befuldmægtiget
hertil. Er DomFældte tilpligtet at stille en
Sikkerhed, kan Fogden udtage saa meget af
hans Gods, som hertil er fornødent, og
over dette haves da samme SikkerheDøret som
over udlagt Gods.
Er Domhaveren kendt berettiget t i l at
udføre en Handling mod at erstatte den
herved bevirkede Skade, eller DomFældte
kendt pligtig at foretage Noget imod at faa
Udgifterne derved erstattede
af Domhaveren, er Fogden pligtig til paa Vedkommendes Forlangende, om fornødent med
Sagkyndiges Bistand, at afgøre Sfhørgsmaal om Udførelsen af Dommen saavelsom
at bestemme Størrelsen af den Erstatning,
der skal udredes i Forbindelse med Dommens
Fuldbyrdelse.
8 343.
Lyder Dommen paa, at DomFældte
skal undlade Noget, kan Domhaveren, naar
Dommen overtrædes, dersom det ikke i
Dommen selv er bestemt, hvilket Ansvar der
skal bcere forbundet hermed, under en Fogedforretning paa den i § 339 bestemte Mande
faa sin Interesse anslaact i Penge og Belsbet inddrevet efter Kap. X X X I .
Forsaavidt Domhaveren i Anledning af Dommens
Overtrædelse anlæggcr Sag i Henhold til
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§ 345, kan Erstatningen fastsættes Under
denne i Stedet for under Fogedforretningen.

8 344.
Lyder Dommen paa, at Domfoeldte
skal erlægge en Rcekkc Ddelser, eller kan
Dommen overtrædes ved en Rcekke Handlinger, kan Domhavercn, hver Gang Dommen
tilsidesættes, gan frem efter §§ 339—343.

s 345.
Den, der modvillig undlader at efterkomme en Dom, hvorved det er ham paalagt
at foretage Noget, saavelfom den, der forFætlig overtroeder en Dom, hvorved det er
ham vaalagt at undlade Noget, kan, hvad
enten Domhavcren gaar frem efter §§ 339
—343 eller ikke, under en af denne anlagt
Sag dsmmes til Straf af Bøder eller
Fængsel, hver Gang en soerskilt Tilsidesættelse af Dommen foreligger. Saadan Sag
kan dog ikke anlægges, naar Domhaveren i
Mindelighed eller ved Anvendelse af ovenncevnte Fremgangsmaade har ovnaaet sin
Ret eller Sikkerhed for den, ligesom i saa
Fald en allerede anlagt Sag bliver at hceve
og Fuldbyrdelsen af en id«Zmt Straf undlades eller standses. At Domfoeldte har udstaaet Straf efter en i Medfør af nærværende Paragraf erhvervet Dom, udelukker
ikke Domhaveren fra at anvende den i §§
339—343 ommeldte fremgangsmaade.
Naar Straffedom er afsagt over Domfoeldte, har Politiet paa Domhaverens Begæring at yde Bistand t i l hans Rets Gennemførelse bed at oftføge og fratage Domfældte de ham frakendte Ting, hindre ham
i at foretage Overtroedelseshandlinger, tilintetgøre, hvad der er foretaget i Strid med
Domhaverens Ret, og deslige.
§ 346.
Ved
de foregaaende Paragrafers
Forskrifter er der ikke gjort nogen I n d skroenkning i Donchavercns Ret t i l at benytte de forelsbige Retsmidler for at sikre
sig i Henseende t i l Dommens Eftcrkommelse.
16
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Kapitel X X X I .
Fuldbyrdelse af Domme, der lyde paa Nd
redelse af Penge.
s 347.
Domme, der lyde paa Betaling af
Penge, kunne fuldbyrdes ved Eksekution i
DomFældtes Formue.
Med Hensyn til
Bøder, der idømmes i borgerlige Retstrætter,
fylges de om Eksekution af Bsdedommc
Gældendc Regler, jfr. Lov om Strafferetsplejen §§ 384, 386 og 392.
Derimod kan Domfoeldte ikke, under,
kastes Gældsfcrngsel.
Det har sit Forblivende ved de gceldende Regler om Afsoning af Underholdsbidrag t i l uægte Børn og lignende Idelser af familieretlig Natur.
§ 348.
Eksekution kan kun udstrækkes t i l saa
meget af DomFældtes Gods, som, efter
Fradrag af, hvad der kan forudses at ville
medgaa t i l Fyldestgørelsen af Trediemands
fortrinligere Krav, i Henhold t i l stedfunden
Vurdering behøves t i l Dommens Fyldestgørelse og t i l Dækning af de Omkostninger,
som efter Domhaverens Paastand og Fogdens
S k M om dennes Rigtighed ville mcdgaa til
Retsgebyrer eller andre nødvendige Udgifter,
saasom ved det Udlagtes Flytning, Opbevaring indtil Auktionen m. v.
Forsaavidt Eksekution foretages for
Honorar til Rekvirentens juridiske Konsulent, fastsættes dettes Størrelse af Fogden
under Hensyn t i l Sagens Beskaffenhed og
Ulejligheden med Inddrivelsen, selv om ingen
Indsigelse mod Størrelsen af det fordrede
Belgb fremsættes.
§ 349.

Eksekution iværksættes under Iagttagelse af de i det Følgende givne Regler,
derved, at Fogden giver Domhaveren Udlæg
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til Forauktionering i DomFældtes rørlige
cller nrsrlige Gods eller i ham tilkommende
Rettigheder eller Fordringer paa Andre,
jfr. endvidere Ktz 350, 403 og 404.
Er Godset behceftet eller i Forvejen
udlagt til Andre, kan der gives sekundoert
Udlæg deri.
Hvis rede Penge forefindes, blive
disse umiddelbart af Fogden at udbetale
Domhavcren t i ! Dækning af eller Afdrag
paa Fordringen. Domhavcren kan ikke vægre
sig ved at modtage Betaling i forfaldne
Fordringer paa ham selv, hvis Rigtighed
anerkendes.
§ 350.
j
Udlæg kan gøres i DomFældtes Leje-,
Forpagtnings- eller Fæsterettigheder eller i
andre Brugørettigheder over faste Ejendomme paa den Maade, at Ejendommen ved
Fogdens Foranskaltning administreres til
hans Fordel, og Indtcegterne af den benyttes til hans Dækning paa samme Maade
som ellers de ved Tvangsauktion indvundne
Pengebeløb, alt forsaavidt Saadant kan ske
uden at krænke Andres Ret.

§ 351.
Udlagt Gods ansættes under Fogedforretningen til den Værdi, hvortil det
^Skønnes under sædvanlige Omstændigheder
at kunne udbringes ved offentlig Auktion
efter Fradrag af de med Auktionen og I n kassationen forbundne Omkostninger. Hvor
Salg ved Auktion ikke finder Sted (§ 403),
tages der Hensyn til de Omkostninger, som
Salg paa anden Maade vil medføre. Ved
Udlæg i Fordringer eller i Rettigheder eller
i Indtcegterne af faste Ejendomme finder
ingen Vurdering Sted, men Udlægets Omfang og Udstrækning bestemmes ved et S k M
under tilbørligt Hensyn til de med den
benyttede Fremgangsmaade forbundne Udgifter og Omkostninger.
§ 352.
DomFældte eller den, der under Forretningen oftirceder paa hans Vegne. jfr.
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§ 363, er berettiget til at paavisc de Ting,
i hvilke Eksekution skal ske, og Domhaveren
kan ikke gøre Indvendinger herimod, naar
blot de Paaviste Genstande efter Fogedvidnernes Vurdering eller Skøn afgive en til
det Beløb, der skal inddrives, svarende Sikkerhed.
Dog behsver Domhaveren ikke at modtage Udlæg i fast Ejendom, naar der kan
paavises wrligt Gods eller Fordringer,
hvoraf Fyldestgørelse kan faaes, saavelsom
ej heller i Lsssregenstande, hvis Opbevaring
eller Realisation maatte være særlig vanskelig,
eller i Fordringer, som maa anses for omtvistede eller usikre. Ej heller kan Domhaveren nsdes til at søge sin Fyldestgørelse
paa anden Maade, naar der kan gives
ham Udlæg til Forauktionering. Forsaavidt
andet Gods kan paavises, behsver han ikke
at modtage sekunDært Udlæg i Genstande,
som i Forvejen ere udlagte til Andre, eller
hvorover Andre have erhvervet Rettigheder,
sor hvilke Udlægshaveren maa staa tilbage.

§

353.

Påaviser hverken Domfældte eller
Nogen paa hans Vegne Genstande, hvori
Udlæg kan ske, tilfalder det Domhaveren at
udvcelge de Genstande, hvori han vil føge
Fyldestgørelse.
Dog har Fogden herved at pause, at
de for DomFældte mest undværlige Genstande først udlægges, saa at altsaa en Ejendoms nødvendige Bescetning og de til dens
Drift uundværlige Avlsredskaber saavelsom
Haandværksredskaber og andre til Domfoeldtes næringsdrift uomgcengelig fornødne
Ting ikke udlægges, saalcenge andre mere
undværlige Genstande foresindes.
Gsdning saavclsom Straa og Hs
samt Fsde- og Sædekorn, forsaavidt til Ejendommens Drift findes fornødent, maa ikke
ved Udlæg skilles fra Ejendommen, men
bliver at betragte som et TilbelM til den;
ej heller maa sæd paa Marken omhugges
eller anden Afgrsde indhsstes, syrend den
er møden hertil.
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Det har endvidere, sit Forblivende ved
Ven bcstaaende Lovgivnings Bestemmelser om,
at de befalede Brandrcdstaber ej kunne
skilles fra Ejendommen.

§ 354.

Naar Fyldestgørelse soges paa den i
^ 350 omhandlede Maade, har Fogden at
overgive Administrationen af vedkommende
Ejendom til en af ham valgt Bestyrer og
at paalægge Fæstere, Forpagtere, Lejetagere
og Andre at betale deres Afgifter t i l denne,
samt øvrigt at iværksætte de Tvangsforanskaltninger, som ere fornodne, for at Ejendommens Frugter og Indtcegter kunne komme
Domhaveren t i l Nytte.
Den af Fogden indsatte Bestyrer aflægger til de af Fogden bestemte Tider
til denne Regnskab for Indkomsterne af
Ejendommen og afleverer Overskudet t i l
Fogden efter Fradrag af Driftsudgifter og
øvrige Administrationsomkostninger, derunder
hans eget Honorar.
Forsaavidt Ejendommens Bestyrelse
maatte give Underskud, hcefter Domhaveren
herfor, og Fogden kan med Hensyn hertil
afkræve ham en Sikkerhedsstillelse, naar han
anser det fornødent.
Naar Domhaveren er bleven dackket
for sin Fordring med paaløbende Renter og
Omkostninger, overleveres Ejendommen igen
til Skyldneren.
Alle SpFrgsmlllll angaaende Ejendommens Bestyrelse, Regnskabsaflæggelsen og
den tvungne Administrations Ofthsr afgøres
as Fogden, naar Domhaveren, Skyldneren
eller andre i Ejendommen Interesserede i
den Anledning fremfare Klager eller I n d sigelser.
§ 355.
Ndlæg tan ikke gøres i de for Skyldneren og hans med ham samlevende Hustru
og Born fornødne Senge og Sengklæder
samt nødvendigste Linned og Gangklæder.
Endvidere kan Skyldneren fordre, at
der skal levnes ham Genstande, som høre
t i l de vigtigste Livsfornsdenheder eller ere
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nodvendige til hans næringsvejs Udsvclse,
indtil et VurderingsbelB af 20 Kr. eller,
dersom han er Familieforsørger, af »-.O Kr,
Tisse Genstande er han selv berettiget til
at undtage fra Udlæget efter eget Valg;
er han ikke tilstede Under Gksekutionsforretningen, bsr der gives dem, der ellers cre
tilstede i hans Hus, Anledning til paa hans
Vegne at foretage et saadant Valg. Denne
Ret til at undtage Genstande indtil en vis
Værdi fra Udlæget, indtræder dog ikke,
naar Udlæg gsrcs for Skatter eller andre
Afgifter t i ! det Offentlige, og kommer heller
ikke t i l Anvendelse med Hensyn til Genstande, som ere foerlig givne t i l Pant
for den Fordring, i Anledning af hvilken
Udlæg søges.
§ 356.
Eksekution maa ikke gøres i ovcreller underordnede Militceres Uniforinstykkcr,
Vaaben eller andre t i l deres tjenstmcessigc
Udrustning og Forsyning fornødne Genstande.
Ej heller maa Eksekution gøres i civile
Embeds- eller Bestillingsmands Embedsdragter eller i Genstande, som af dem holdes
og bruges t i l deres Embeders eller Bestillingers Udførelse.
§ 357.
Eksekution kan kun gøres i Rettigheder,
som paa den Tid, Forretningen foretages,
alt cre erhvervede, derimod ikke i fremtidige
Erhvervelser, saasom ventendes Arv.
Eksekution kan iværksættes i DomFældtes Fordringer paa Andre, selv om de
ere betingede eller endnu ikke forfaldne,
naar de dog kunne angives og betegnes
med tilstrækkelig Bestemthed. Er Udlæg
sket i falden Arv, kan Arvekravet ikke uden
Domfoeldtcs Samtykke forauktioneres, forinden Arveparten kan fordres udbetalt.
Udlæg, kan ikke gøres i det, som Skyldneren maatte kunne erhverve i Følge gensidig bebyrdendc Kontrakt, der ikke endnu
er fnldstændig opfyldt fra hans Side, naar
det, der af ham skal ydes, er personligt
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Arbejde eller Tjeneste eller Andet, som Udlægshaveren ikke er eller ved Udlægsforretningen sættes i Stand til at give eller
udfore.
Dog skal ovenstaaendc Forskrift ikke
medføre nogen Indskrænkning i den hidtil
bestaaende Adgang t i l for Underholdsbidrag til uægte Byrn og lignende Idelser
af familieretlig Natur, at holde sig t i l
Skyldnerens Ardejds- eller Tjenestelsn eller
lignende Indtcegt.
s 358.
I saadant Gods, som ellers i Følge
dets Natur kunde vcrre Genstand for Eksekution, kan Udlæg ikke gøres, naar det ved
Retshandler med Trediemand eller ved
dennes Bestemmelser retsgyldig er fastsat, at
Kreditorer ikke kunne søge Fyldestgørelse i
Godset.
§ 359.
I endnu ikke forfalden Embeds" eller
BestillingslM eller i lignende Indtcegter
samt i ikke forfaldne Ventepenge, Pensioner
og hermed i Klasse staaende Understøttelser,
som udredes af Statstasfen, Kommunekasser eller andre offentlige Kasser, kan
Udlæg ikke gives.
8 360.
l
Undtagne fra Eksekution ere fremdeles: 1) De militcere Underklasfers Tjenestcemolumenter i Overensstemmelse med Lov
21. Marts 1874 § ,2, 2) Dagpenge og lignende Udredelser til Embedsmcrnd eller
Andre, som udfore offentlige Hverv, samt
Rejseudgifter og Tcrreftenge, der ere udbetalte til indkaldte Vidner eller Synsmænd,
3) Underholdspcnge, som i Følge OvrigheDøresolntion, Forlig eller anden lignende Bestemmelse udredes til Hustruer
eller børn, 4) Understøttelse og Hjcelp t i l
trængende, som gives af det Offentlige,
Stiftelser eller andre veldædige Indretninger,
5) Midler og Penge, der udenrigs fra
indsættes i Nationalbanken, samt Klasselotterigevinster, 6) Skipperens og Skibs-
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mandskabets om Bord i Skibet værende
Ejendele, som udkræves til Tjenesten om
Bord, naar Skibet er udklarerct for en
Rejse og øvrigt sejlfærdigt.

§ 361.
Livrenter, Overlevelsesrenter, Livsforsikringssummer og lignende mod Vederlag
erhvervede Indtcegter ere, forsaavidt ikke
Andet ved Retsforholdets Stiftelse retsgyldig
er bestemt, ikke undtagne fra Eksekution,
medmindre særlig Lovhjemmel derfor haves.

Kapitel X X X I I .
Gksekutionsforretningens Foretagelse og
Proceduren under samme.
§ 362.
Er det sornødne Eksekutionsgrundlag
til Stede, og finder Fogden ikke øvrigt
Noget til Hinder for at efterkomme Begceringen om Eksekution, berammer han en
Tid t i ! Forretningens Foretagelse, saavidt
muligt i Overensstemmelse med Domhaverens
Nnfke.
Eksekutionsforretningen skal i Reglen
begynde paa DomFældtes Bopæl, medmindre
Fogden skonner, at der i Følge de foreliggende Omstændigheder er Anledning til
Afvigelse herfra.
Naar Dommen lyder paa Udlevering
eller Afstaaelse af Ting, kan Eksekutionsforretningen begynde, hvor disse forefindes.
Har DomFældte ingen Bopæl i Riget,
kan Eksekutionsforretningen begynde, hvor
DouiFældte antræffes, eller hvor Ting, som

kunne tjene t i l Fyldestgørelse, foresindes.
§ 363.

Forretningen kan ikke fremmes, medmindre der under den gives behørigt Møde
fra Domhavcrens Side,
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Derimod kan den foregna, selv om
DomFældte ikke træffes t i l Stede. Dog skal
i dette Tilfcrldc, hvis ingen Anden fremtræder som befuldmægtiget t i l at gide møde
for DomFældte, Fogden opfordre hans Hustru,
Børn over 18 Aar, Tyende eller andre i
hans Tjeneste staaende eller t i l Husstanden
hørende voksne Personer, som ere t i l Stede,
til at varetage hans Tarv under Forretningen. Ere saadanne ikke heller at antræffe,
eller ere de uvillige t i l at optræde, rettes
en lige Opfordring t i l hans Husvært, Principal, Husbonde, læremester eller Arbejdsherre, forsaavidt nogen af disse er t i l Stede.
§ 364.
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
Eksekutionens videre Fremgang. Sker dette
ikke, strider Fogden efter Domhaverens
nærmere Begæring t i l at foretage de fornodne Eksekutionshandlinger i Overensstemmelse med Kapitel XXXI.
8 365.
Naar DomFældte ikke påaviser behsrige Udlægsgenstande, er han efter Domhaverens Begæring Pligtig paa Fogdens
> Forlangende at aabne sine værelser og
Gemmer, for at det kan ses, om heri indeholdes Genstande, som egne sig t i l Ndlæg.
I vægringstilfælde, saavelsom naar Ingen
træffes t i l Stede, der er i Stand t i l at
efterkomme Forlangendet, kan Fogden skride
t i l den fornødne Magts Anvendelse.
I
fornødent Fald er Fogden ligeledes beføjet
t i l at undersøge DomFældtes Person, hvis
der er Grund t i l at antage, at han har
skjult Værdigenstande paa sig. Dog kan en
saadan Undersøgelse alene ske efter en af
Grunde ledsaget Kendelse.
§ 366.
Skyldneren er pligtig under Eksekutionsforretningen paa Forlangende at opgive
redelig og overensstemmende med Sand17
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heden, hvad han ejer til Fyldestgørelse af
Fordringen, samt isorigt at meddele alle i
saa Henseende fornødne Oplysninger. Er
Skyldneren ikke til Stede, kan Rekvirenten
begoere Forretningen udsat og med et af
Fogden bestemt Varsel lude ham tilsige til
møde, 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 møde
ved Forretningens Fortsættelse, kan Rekvirenten forlange ham hensat i simpelt Fængsel, indtil han opfylder sin Pligt i saa
Henseende, dog ikke udover 6 Maaneder.
§ 367.
Naar Skyldneren under en Eksekutionsforretning eller paa en Tid, da han
maatte forudse en saadan, i egennyttig Hensigt for at unddrage sin Kreditor den ham
tilkommende Fyldestgørelse, foretager Noget,
der gaar ud paa, at hans lovlige Ejendele
eller Fordringer stulle unddrag es fra at
udlægges t i l paaGældende Kreditor, bliver
han at anse med Straf efter den almindelige borgerlige Straffelovs § 260.
§ 368.
Fra DomFældtes Side kan der med
den i § 329 givne Begrænsning fremsattes Indsigelser imod Eksekutionens Fremme
enten i det Hele eller for en Del eller paa
den paastaaede Maade.
I Anledning af de fremsatte Indsigelser
kan Donchaveren ytre sig.
Om nogen yderligere Ordveksling skal
sinde Sted, beror paa Fogdens Tilladelse.
§ 369.
Trediemand kan fremsætte Indsigelser
imod Eksekutionen, naar dennes Foretagelse
paa den paastaaede Maade vilde stride imod
hans Ret. Han har i saa Fald blot at
møde under Forretningen, sremsætte sin
Indsigelse til Protokollen og ceste Fogdens
Kendelse, hvorefter den indtrædende Trediemand er at anse som Part i Forretningen.
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§ 370.
Forhandlingerne for Fogden foregaa
mundtlig.
Under Forhandlingerne for Fogden kan
Bevisførelse ved Vidner, Syn og Skm
eller personlig Afhørelfe af Parterne ikke
finde Sted, medmindre Fogden mener undtagelsesvis at burde tilstede det. Finder en
saadan Bevisførelse Sted, foretages den
efter de for UnderretssagerGældendeRegler.
Henhører Hovedsagen under Underret,
har Fogden at yde Parterne Vejledning i
Overensstemmelse med Grundsætningerne i
8 277.
s 371.
I Fogedprotokollen optages:
1) Angivelse af Tid og Sted for Forretningen, Parternes Navne, Eksekutionsgrundlagets Beskaffenhed;
2) Betegnelse af Fogden og Vidnerne;
3) Beretning om Forretningens Gang i
Almindelighed.
I Tilfoelde af Tvist optages i Fogedprotokollen en ordret Angivelse af de fremsatte Paastande. Derhos lader Fogden i det
Omfang, som af ham Dnnes hensigtsmæssigt, Parternes Erklæringer over Sagens
Sammenhæng protokollere, dog ikke ordret,
men kun efter deres vcefentlige Indhold.
Det Tilførte oploeses og bedkendes.

§ 372.
Udsættelse kan kun undtagelsesvis gives
under Forretningen, naar ikke Parterne ere
enige derom.
Derimod kan Fogden beslutte eller
tilstaa en Standsning i Forhandlingerne,
naar Omstændighederne kræve det. Fogden
har da paa Domhaverens Forlangende
ved Bevogtning eller paa anden Maade
at træffe de fornødne Foranskaltninger for
at opretholde den famme Tilstand, indtil
Forretningen atter fortsættes.
Parterne
skulle paa behørig Mande underrettes om
Tiden herfor.
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s 373.
I opstaaende Tvistigheder afsiger Fogden Kendelse umiddelbart efter Forhandlingernes Slutning eller dog snarest muligt.
Kendelsen, der skal være ledsaget af
Grunde, indføres fuldstændigt i Protokollen.
Dens Fuldbyrdelse kan ikke hindres
ved Anke eller Kære.
s 374.
I Fogedprotokollen optegnes nøjagtigt
alle de enkelte Genstande, hvori Udlæg gøres;
ved hver enkelt Genstand tilføjes dens Værdi
efter den stedfundne Ansættelse.
Fogden erklærer derefter t i l Protokollen
de optegnede Genstande for udlagte til Domhaverens Fyldestgørelse og betyder DomFældte, at han fra nu af ikke uden at vandlage sig Strafansvar kan rande over dem
paa en Maade, som kommer i Strid med
Udlæg shaverens Ret. Er DomFældte ikke
t i l Stede, gives der den eller dem, som i
Henhold til § 363 tilkaldes paa hans Vegne,
Paalæg om at give DomFældte en saadan
Betydning, og efter Omstændighederne kan
lignende Betydning gives den Trediemand.
i hvis Besiddelse det Udlagte er.
Z 375.
Hvor der gives Udlæg i fast Ejendom,
uden at der tillige gives Udlæg i dens
Indtcegter, forbliver den indtil Tvangsauktionen i DomFældtes Besiddelse, medmindre
denne findes at sdelægge eller forringe
Ejendommen, i hvilket Tilfælde den kan
sættes under en af Fogden valgt Mands
Bestyrelse.
Udlægsforretningen maa, for at kunne
glZres Gældende imod dem, der i god Tro
ved Retshandler maatte erhverve Rettigheder
over Ejendommen, tinglceses ved dennes
Værneting.
§ 376.
Udlagt LssSre maa, naar Udlægshaveren
modsætter sig det, ikke forblive i DomFældtes Besiddelse, medmindre denne stiller
antagelig Sikkerhed for dets Tilstedeblivelse
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i uforringet Stand; Udlceashaveren er selv
berettiget til at tage ndlagt Lssore i sin
Bevaring, dog, hvis det Udlagtes Værdi
betydeligt overstiger hans Fordring, eller
Fogden øvrigt finder Grund til at forlange
saadant, kun imod Sikkerhedsstillelse.
Hvor udlagt Lsssre ikke lades tilbage
i DomFældtes Besiddelse, og det heller ikke
tages i Forvaring af Udlægshaveren, har
Fogden at træffe de fornødne Foranskaltninger til det Udlagtes Bevaring paa DomFældtes Bekostning.
§ 377.
Naar Gældsbreve udlægges t i l Forauktionering, maa de forsynes med en Paategning om Udlæget, hvis dette skal kunne
gøresGældendcimod Trediemand, der senere
i god Tro har faaet Gældsbrevet overdraget
til 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 Gældsbrevet.
Hvor der gøres Udlæg i Fordringer
af anden Beskaffenhed, maa der meddeles
Skyldneren Underretning herom, da denne
i Mangel heraf befries ved i god Tro at
betale t i l den, hos hvem Udlæget er siet.
Det samme Gælder for Skyldneren efter et
Gældsbrev for Rentebetalingers Vedkommende.
Med Hensyn til Udlæg i registrerings^
pligtige Skibe har det sit Forblivende ved
Reglen i Skibsregistreringslov 1. April 1892
§ 49.
§ 378.
Kan den Ting, hvori Udlæg gsrcs,
ikke overleveres til Udlægshaveren eller den

Mand, som efter Fogdens Bestemmelse skal
have den i Bevaring, paa Grund af Trediemands Ret til at besidde Tingen, bliver
det efter Omstændighederne i Følge Udlægs^
haverens Begæring af Fogden at tilkendegive vedkommende, Trediemand, at DomFældte ikke er befojet t i l at modtage Tingen,
naar Trediemands Ret t i l dens Besiddelse
ophører.
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§ 379.
Naar de i de foregaaende Paragrafer
givne Bestemmelser ere iagttagne, bortfalder
den Ret t i l efter lovlig Omgang at fyldestgøres af det Udlagte, soin Udlæget giver,
ikke ved Skyldnerens pnaFølgende Dsd eller
Konkurs, jfr. dog Konkurslovens § 23, eller
ved senere af andre Kreditorer iværksat Udlæg, ligesom Skyldneren ej heller ved senere
Retshandler gyldig kan overdrage Trediemand nogen mod Udlægshaverens Ret stridende Rettighed over det Ndlagte.
Dog taber Udlægshaveren i Lsssre,
som er forblevet i Skyldnerens Besiddelse,
sin af Udlæget flydende SikkerheDøret overfor Skyldnerens Kreditorer i Tilfælde af
Konkurs eller fenere Udlæg, naar han ikke
inden 12 Uger efter Udlægsforretningens
Slutning strider t i l Tvangsauktion eller
faar det Udlagtc bragt ud af Skyldnerens
Besiddelse, medmindre han ved Anke eller
Kære eller Trediemands Ret har været
hindret i at fremme Tvangssalget, eller
Trediemands Ret er til Hinder for at betage Skyldneren Besiddelsen.
§ 380.
Viser den stedfundne Tvangsauktion,
at Udlægshaberen ikke bliver fyldeftgjort af
det Udlagte, eller kan en Udlægshaver, der
ikke har saaet tilstrækkeligt Udlæg til at
Dække hans Fordring, senere paavise Gods,
hvori der kan cMes Eksekution, er han
berettiget til at forlange Eksekutionsforretningen genoptaget og fortsat efter de overfor givne Regler. Omvendt er den, hos
hvem Udlæget er sket, berettiget t i l at beacere Forretningen genoptaget og det skete
Udlæg i det Hele eller for en Del hcevet,
naar den Fordring, hvorfor det er gjort, i
det Hele eller for en Del er bortfalden, efter
at Udlæget er sket.
Ligeledes kan Fogden efter Domhaverens Begæring genoptage Eksekutionsforretningen og træffe ny Bestemmelse om Bevaringen og Administrationen af det Udlagte,
naar Tiden, som vil hengaa forinden Auktionen, betydeligt vil blive forlcenget ved, at
Anke eller Kære er rejst imod Udlægsfor-
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retningen, eller naar DomFældtes Forhold
lnc,d Hensyn t i l udlagt Gods, som er fordleven i hans Besiddelse, giver Anledning
dertil, eller naar Bekosteligheden ved det
Udlagtes Bevaring eller lignende Grunde
opfordrer dertil.
§ 381.
Ogsaa i andre Tilscelde end de i §
380, jfr. § 379, 2det Stykke, ncevnte kan
Eksekutionsforretningen
genoptages efter
Begæring af Trediemand eller en af Parterne, naar alle Vedkommende samtykke deri.
§ 382.
En sluttet Eksekutionsforretning kan
paaankes eller paaKæres overensstemmende
med Reglerne i Kapitel XXXVI!.
Kendelser, der afsiges af Fogden, kunne
fyrst gøres til Genstand for Anke eller
Kære, efter at hele Eksekutionsforretningen
er sluttet.
§ 383.
Anke eller Kære imod Eksekutionsforretningen man i Reglen rejses inden 4 Uger,
efter at Eksekutionsforretningen er endelig
sluttet, eller, forfaavidtEksekutionsgrundlaget
paa lovlig Maade Ophæves eller forandres,
4 Uger efter at dette er siet.
Dog kan LanDørettens Iustitiarius indtil
et Aar efter Eksekutionsforretningens Slutning, efter et fra vedkommende Part indgivet
skriftligt Andragende, hvormed de fornødne
Oplysninger maa Følge, tillade Anke eller
Kære, naar ganske særegne Omstændigheder
tale herfor.

Kapitel X X X l I I .
Almindelige Bestemmelser for Tvangsauktion.
§ 384.
Udlæg t i l Forauktionering giver Ret
til, efter de i det Følgende opstillede Regler,
at sætte det Udlagte t i l offentlig Auktion
og gøre sig betalt af Auktionssummen, jsr<
dog § 403.
Med Hensyn til Forauktionering af
haandfaact Pant forbliver det ved den gcel-
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dende Ret, dog saaledcs at Auktionen foretages af Fogden.
Det sauunc Gælder oui Furauktionering,
foretagen af Statskassen som Panthaver
for krediterede Toldafgifter i de en Oplagshaver betroede Oplagsvarer, om Auktion,
foretagen af Toldvcesnet i Medfør af Lov
om Told- og Skibsafgifter 4. Juli 1863
§ 50, og om den af Skipperen efter Sølov
1. Aftril 1892 § 157 foranskaltede offentlige
Auktion over oplagt Gods.
Bortfalg af udlagt LssSre, hvis Vurderingssum under Udlægsforretningen ikke
overstiger 100 Kr., foregaar paa samme
Mande som Bortsalg af udpantet L^sgre
indtil samme Værdi (§ 452).
§ 385.
Tvangsauktion over udlagt Gods foretages i Reglen af den Foged, som har
iværksat Udlæget.
Auktionen bliver i Almindelighed at
afholde i den Jurisdiktion, hvor Udlæget
er sket. Dog er Rekvirenten, forsaavidt
Udlæget er foretaget i en Lcmdjurisdiktion,
berettiget t i l at lade de udlagte Genstande
bortsælge i den ved Udlægsstedet nærmeste
Kobstad eller Handelsplads eller, forsaavidt
Lssme angaar, med Fogdens Villigelse andet
Steds.
Dette Steds Foged er da pligtig at
afholde Auktionen; dog skal ogsaa den Foged,
som har foretaget Udlæget, være befsjet til
at afholde Aukionen, dersom Rekvirenten
Bnsker det, og han selv dertil er villig.
Den i Sølovens § 20, 5. St. omhandlede Auktion foretages af Fogden paa
Rederiets Hjemsted.
§ 386.
Ved Auktioners Afholdelse er særlig
Tilkaldelse af Vidner ikke forneden.
Politiet er forpligtet til paa Begæring at yde Fogden Bistand i Overensstemmelse med, hvad der i § 326 er bestemt.
§ 387.
Ved Begæringen om Tvangsauktion
forholdes der efter de ovenfor i § 328
givne Regler, dog at her desuden Udskrift
af Udlægsforretningen maa medfølge, med-
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mindre Tvangsauktionen skal foretages af
den samme Foged, som har foretaget Udlægsforretningen, i hvilket Tilfælde en simpel
Paaberaabelse af Udlægsforretningen med
Angivelse af dens Datum er tilstrækkelig.
§ 388.
Finder Fogden, at Grundlaget for
Tvangsauktionen er i Orden, og at øvrigt
Intet er t i l Hinder for det Udlagtes Forauktionering, har han at foretage de t i l
Auktionens Afholdelse fornødne Skridt i
Henhold t i l den fremsatte Begæring, navnlig
ved at udstede de fornødne Bekendtgørelser
angaaende Auktionen, i hvilken Anledning
han kan afkræve Rekvirenten de nødvendige
Oplysninger.
Det bliver at iagttage, at Auktionen
ikke maa foregaa, førend den ordentlige
Ankefrist af 4 Uger er udløben. Fremlægges Bevis for, at der inden denne Frists
Udløb af nogen af de oprindelige Parter
lovlig er rejst Anke eller Kære mod Udlægsforretningen, enten selvstændigt eller som
et Tilbehsr t i l Dommen, bliver det Udlagtes Forauktionering at stille i Bero.
Dog kan Fogden, naar de udlagte Genstande ere udsatte for Fordærvelse eller
væsentlig Værdiforringelse ved at henligge
faa loenge, som Iagttagelsen af foranstaaende
Bestemmelser vilde kroede, eller naar deres
Bevaring er forbundet med uforholdsmæssig
Bekostning, lade Auktionen afholde t i l et
tidligere Tidspunkt, end de ovenangivne
Regler hjemle.
§ 389.
T i l Omkostninger ved Forauktioneringen
regnes ikke blot de egentlige Auktionsudgifter, Gebyrer, Inkassationssalær, Leje
af Lokale, Bekostning ved Varernes Opbevaring og desl., men ogsaa Fogdens Udlæg
til Porto, Bekendtgørelser m. v. T i l Auktionsomkostningerne henregnes endvidere ved
Tvangsauktioner over faste Ejendomme Udgifter ved disses Bestyrelse og Drift efter
Udlæget indtil det endelige Salg, forsaavidt
den, der har udredet dem, har Krav paa
Andel i Købesummen.
18
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Tvangsauktion over LBsre.
§ 390.
Bekendtgørelse om Auktion over udlagt
Le»sme skal ske mindst 8 Dage ftr Auktionens Afholdelse, jfr. dog § 384, sidste S t .
og § 402. Den skal i det Mindste 2 Gange
indrykkes i den af Egnens offentlige Tidender, som ved Bekendtgørelse fra Justitsministeriet hertil bestemmes, saaledes at den
første Bekendtgørelse sker med det ncevnte
Varsel, og den anden en af de nærmeste
Dage fyr Auktionen. Fremdeles skal der
om Auktionen ske Opslag ved Plakater og
foregaa offentligt Ndraab, forsaavidt Saadant paa Auktionsstedet er sædvanligt ved
frivillige Auktioner.
§ 391.
Bekendtgørelsen skal indeholde tydelig
og nøjagtig Angivelse af Tiden og Stedet,
naar og hvor Auktionen holdes, samt en
almindelig Betegnelse as de Genstande, som
skulle bortsælges, med Fremhævelse af de
særlig Værdifulde iblandt dem.
§ 392.
Auktionsrekvirenten antager en Inkassator, som har at stille en af Fogden noermere bestemt Sikkerhed.
Det paahviler
Inkassator at være t i l Stede ved Auktionen
og afgøre, om han vil give den enkelte Bydende Kredit eller ikke, samt at indkræve
Auktionsvengene.
Inkassator er som Selvskyldner ansvarlig for, at Beløbene af de af ham antagne Bud blive betalte, medmindre Andet
er vedtaget.
§ 393.
Fogden har at paase, at der ved Anktionsvilkaarene, som øvrigt forfattes af
Rekvirenten, indrammes vederheftige KBere
den vaa Egnen ved frivillige Auktioner
sædvanlige Kredit, dog uden Fogdens V i l ligelse ikke udover 3 Maaneder.
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Det beror paa Auktionsrekvirenten, oin
han ved Auktionsvilkaarene vil paalægge
Køberne at udrede Auktionsomkostningerne,
eller om han vil fritage Kuberne herfor
og lade dem forlods udrede af Auktionssummen; i førstncevnte Tilfælde blive de at
ansætte til visse Procent eller en vis Andel
af hver Krone.
§ 394.
Trykte Auktionskataloger kuune udstedes
af Rekvirenten med Fogdens Billigelse,
naar denne efter Beskaffenheden eller værdien af de Genstande, der skulle Fælges,
finder saadant stemmende med alle Parters
Interesse, og udredes Udgifterne dertil i saa
Fald af AuktionsbelBet.'
Finder Fogden ikke Udstedelse af trykte
Auktionskataloger nødvendig, staar det dog
enhver i Tvangssalget interesseret frit for
paa egen Bekostning at udstede saadaune,
dog indenfor de Frister, som af Fogden
bestemmes.
§ 395.
Ved Auktionens Begyndelse oplceses
Auktionsvilkaarene, som tillige skulle opslaas t i l almindelig Efterretning paa et
iøjnefaldende Sted i Lokalet, eller, hvis
Auktionen afholdes under aaben Himmel,
da der, hvor den holdes eller begyndes. I
trykte Auktionskataloger indfyres Auktionsvilkaarene straks efter Titelbladet.
Naar dette er iagttaget, kunne de paa
Auktionen Bydende ikke paaberaabe sig Uvidenhed om Auktionsvilkaarene.
§ 396.
Fogden opraaber derefter de enkelte
Genstande t i l Salg.
Ere Auktionskataloger eller specificerede
Auktionsftlakater udgivne, bortFælges Tmgene
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 Genstande skulle oftraabes.
Ved hver enkelt Genstand optegnes i
Protokollen eller det dertil hørende Auktions-
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katalog, Auktionskgberens Navn og Budets
Størrelse.
Hvis Betalingen erlægges kontant ved
Hammerslaget, gøres derom Bemcerkning.

§ 397.
Udlægshavere ere ingensinde berettigede
t i l at modsætte sig, at ældre eller yngre
Udlægshavere i samme Lsssre skride t i l
Tvangsauktion efter de her opstillede Regler.
Dog bsr, hvor Auktionen afholdes i Følge
Begæring af en yngre Udlægshaver, de af
samme flydende Omkostninger ikke komme
en ældre Udlægshaver t i l Skade, ligesom
Beløbet bliver at anvende t i l hans Fyldestgvrelse, forinden noget kan komme den
yngre Udlægshaver t i l Gode (jfr. nedenfor
§ 400.)
Det afgøres efter de hidtil Gældende
Retsregler, om Panthavere kunne modsætte sig vedkommende Genstandes Realisa
tion.

§ 398.
Naar Auktionen er holdt i Overensstemmelse med ovenstaaende Regler, er den
med Hensyn t i l sit Udfald bindende for alle
dem, bois Rettigheder over det Bortsolgte
i Følge den borgerlige Rets Regler samt
Bestemmelsen i § 397 ophøre ved Tvangssalget.
§ 399.

Inden 14 Dage henholdsvis efter Auktionen eller den fastsatte Kredittids Udlsb
har Inkasfator at aflcrgge Regnskab t i !
Fogden over AuktionsbelBet og t i l ham at
indbetale, hvad der efter Fradrag af, hvad
der tilkommer ham selv, bliver tilovers.
I Inkassationssalær maa i Reglen ikke
beregnes mere end 4 pCt. af de Beløb,
hvorpaa der gives Kredit, og 2 pCt. af dem,
der betales kontant; dog kan Fogden, naar
Inkassationen stsnnes ikke at kunne faas
udfort for denne Betaling, tillade, at Inkas^
sationssalæret sættes højere.
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§ 400.
Fogden har derefter uden Ophold at
udbetale Auktionsrekvirenten den ham t i l kommende Del af Auktionspengene og at
afgive det mulig Tiloversblevne t i l Skyldneren, medmindre Flere hos Fogden have
anmeldt Krav paa Deltagelse i det ved
Auktionen Indkomne, eller det af Sksde- og
Panteb^gerne, hvis Bestyrer Fogden har
at afkræve Attest i saa Henseende, kan ses
eller paa anden Maade, saasom ved Skyldnerens Forklaring, af Fogden erfares, at saadant Krav haves.
I dette Tilfælde har Fogden at affatte
et Udkast til Auktionssummens Fordeling
mellem samtlige Vedkommende i Følge deres
Rettigheders Beskaffenhed.

§ 401.
Fogden skal ufortøvet meddele enhver
af de i foregaaende Paragraf omhandlede Personer, som har bekendt Bovcel inden Riget,
særstilt Underretning (§ 81) om, at Udkastet henligger t i l Eftersyn vaa hans
Kontor. Har nogen af de ncevnte Personer ikke bekendt Boftcel inden Riget, er
for hans Vedkommende offentlig Indkaldelse
i den almindelige Tidende, som ved kgl.
Anordning bestemmes t i l retslige Bekendtgørelser, tilstrækkelig, medmindre han har
ladet møde ved Udlægsforretningen eller
gjort Anmeldelse for Fogden ved en her i
Riget bosat Fuldmægtig, i hvilket Tilfælde
Underretning bm gives denne.
Fremkommer der ikke inden 4 Uger efter
Underretningens Meddelelse eller efter Bekendtgørelsen Indsigelse
imod Fogdens
Udkast, iværkFættes Fordelingen af Auktionsbeløbet, saasnart det er indkommet, i Overensstemmelse med Udkastet, dog uden at
Nogens Ret iøvrigt er prcekluderet herved.
Opstaar der Tvist om Fordelingen, som
det ikke lykkes Fogden ved sin mægling at
bilægge, henviser han de stridende Parter
til almindelig Rettergang. Indsigelser mod
Fordelingen, der ikke behørig forfølges inden
14 Dage, anses som ikke fremkomne.
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Den Del af Auktionssummeu, med
Hensyn til hvilken ingen Uenighed er til
Stede, udbetales i Overensstemmelse med
Udkastet; men den Del, som er Genstand
for Tvist, tilbageholdes indtil Sagens
endelige Afgorelse. Det paahviler Fogden
at drage Omsorg for de indkomne Summers
hensigtsmæssige Bevaring og Frugtbargørelse i Mellemtiden.
8 402.
Ere de udlagte Genstande udsatte for
hurtig ForDærvelse eller Tab i Værdi,
eller er deres Bevaring forbunden med
uforholdsmæssig Bekostning, kan Fogden
lade Auktion afholde med kortere BekendtaMelsesfrister, end de ovenangivne Regler
medføre.
§ 403.
Er Udlæg foretaget i Værdipapirer,
som have Kurs paa Københavns Bsrs,
eller i udenlandske Statspapirer, Aktier og
lignende Effekter, Paa hvilke Kurs noteres
paa fremmede Bsrser, har Fogden efter Udlægshaverens Begæring at beftrge disse
Effekter, der ikke blive at forauktionere,
solgte ved et paalideligt Pengeinstitut.
§ 404.
Naar Udlæg er givet i Fordringer af
anden Beskaffenhed end de i foregaaende
Paragraf omhandlede, kan Udlægshaveren,
i Stedet for at stille dem t i l Auktion, efter
haanden som de forfalde, lade dem indkræve
hos den eller dem, der ere pligtige at betale
samme, ved en af ham antagen Inkassator,
som har at stille en af Fogden nærmere
bestemt Sikkerhed. Rekvirenten er pligtig
snarest muligt at underrette Fogden om,
hvem han har antaget t i l Inkassator.
Inkassator kan legitimere sig som beret^
tiget t i l at mdkræve Fordringerne ved en
Udstrift af Udlægsforretningen, forsynet
med Fogdens Paategning om, at han er
antaget t i l og autoriseret som Inkassator.
gøres der Indsigelse mod det beregnede
Inkassationsslllær af nogen i Tvangssalget
Interesseret, fastsættes det af Fogden under
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Hensyn til det med Inkassationen forbundne
Arbejde fra 2 til 6 pCt. af det indkomne
BelB.
§ 405.
De Pengebeløb, der indkomme, naar
der gaas frem efter §§ 403 og 404, indbetales til Fogden, som derefter har at gaa
frem efter Reglerne i §§ 406 og 401.

Kapitel X X X V .
Tvangsauktion over fast Ejendom.
§ 406.
Samtidig med at Udlægshaveren indgiver Begæring om Auktion, har han t i l
Fogden at afgive Udkast t i l Auktionsvilkaarene,
ledsaget af en Anmodning om, at Skyldneren saavelsom den eller de, der i Egenstab
af Pant- eller Udlægshavere eller af andre
Grunde skulle tage Del i Auktionssummen,
eller hvis Stilling som Brugshavere, Servitutberettigede eller desl. iøvrigt kan blive
beryrt ved Salget, maa blive indkaldte t i l
et Møde. Med denne Anmodning skal der
følge fornsden Attest af Skyde og Pantebogen og Udskrift af det fenest tinglæste
»Adkomstdokument. Hvor Ejendommen bestaar af flere Matrikulsnumre, der ere behæftede paa samme Maade, er een Pantebogsattest tilstrækkelig for dem alle. Panteattesten og den ncevnte Udskrift skal Retsskriveren levere inden 5 Dage efter Begæringen.
Naar i Følge en Udlægshavers Begæring om Tvangsauktion Indkaldelfe t i l
det i den følgende Paragraf ommeldte Møde
har fundet Sted, kunne andre Pant- eller
Udlægshavere, faa lcenge førstncevntes Forfølgning ikke er bortfalden, ikke begærc
Ejendommen stillet til Auktion (jfr. § 416),
og en i forncevnte Tidsrum foretagen Arrest
eller Eksekution i Ejendommen kan ikke
paaftre Forfslgningshaveren eller andre
i Tvangssalget Interesserede nogen Udgift.
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Dog skal en Panthaver, som foruden
i selve den faste Ejendom har Pant i dertil
hørende Besætning, Inventarium, Avl og
Afgrøde, eller Maskiner, Driftsmateriel og
Inventarium, eller noget herunder højende,
og som deri har gjort Ndlæg forinden Auktionsvilkaarenes Vedtagelse, kunne fordre,
at en Auktion, der af en anden Kreditor er
begært afholdt over Ejendommen uden saadant Tilbehør eller kun med en Del deraf,
skal omfatte de til ham pantsatte Løsøregenstande af omhandlede Art. Paa Auktionen opraabes da Ejendommen alternativt,
nemlig først uden det nævnte Tilbehør, og
uden at der paalægges Køberne de ved
Udlæget heri foraarsagede Omkostninger, og
dernæst med saadant Tilbehør og saaledes,
at de ncevnte Omkostninger paalægges Køberen.
§ 407.
Naar Fogden har modtaget behørig
Begæring om Tvangsauktion efter § 406,
1ste Stk., har han med 14 Dages Varsel
at indkalde de i foregaaende Paragraf
ncevnte Personer t i l et møde paa hans
Embedskontor eller Tingstedet.
Indkaldelsen sker ved, at der gives
Skyldneren og dem, hvis Interesse i Tvangssalget kan ses af Pantebogsattesten eller paa
anden Maade, saasom ved Skyldnerens Forklaringer, kommer t i l Fogdens Kundskab,
særstilt Underretning, forsaavidt de eller de
for dem ved Ndlægsforretmngen nwdte eller
særlig opgivne Fuldmægtige have bekendt
Bopæl inden Riget (§ 81). Har Nogen af
de PaaGældende ikke bekendt Bopæl inden
Riget, eller finder Fogden øvrigt paa Grund
af de foreliggende Omstændigheder Anledning dertil, sker Indkaldelsen tillige bed en
almindelig Opfordring t i l at melde sig, som
indrykkes efter Fogdens nærmere Bestemmelse, indtil 3 Gange i de i §§ 401 og 390
ncevnte Tidender.
Indkaldelsen skal indeholde Oplysning
om Auktionsrekvirentens eller hans Fuldmægtigs Navn og Adkomst til at stille Ejendommen t i l Salg, tydelig Betegnelse af Ejendommen efter Beliggenhed og Størrelse,
Angivelse af Ejerens Navn samt Tilkende-
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givelse om, at Udkast t i l Anktionsvilkaarene,
af hvilke Enhver mod sportelmcessig Betaling
kan faa Udskrift, henligger t i l Eftersyn for
Vedkommende paa Fogdens Kontor. Auktionsrekvirenten har at tilstille de foran ham
Berettigede, hvem særstilt Underretning gives,
en Afskrift af hans Udkast t i l Auktionsvilkaarene; at dette er sket, bliver i fornsdent
Fald at godtgøre paa mødet.
Derhos skal Tid og Sted for mødet
angives med tilstrækkelig Bestemthed og
Nøjagtighed, ligesom det i Indkaldelsen udtrykkelig skal bemcerkes, at den, der udebliver,
udsætter sig for at miste den Indflydelse
paa Auktionsvilkaarenes Affattelse, som han
ellers kunde udMe.
§ 408.

I Auktionsvilkaarene skal der, hvis ikke
saavel Skyldneren som alle de t i l Deltagelse
i Auktionssummen berettigede Personer samtykke i en anden Fremgangsmaade, tilstaas
Køberen en passende Frist t i l Tilvejebringelsen af den Del af Købesummen, som skal
udbetales. For en Trediedel af dette Belobs
Vedkommende skal Fristen i det mindste være
3 Maaneder fra Auktionens Datum; men
med den Del, der overstiger forncevnte
Trediedel, skal der gives Henstand t i l den
første 11. Juni eller 11. December Termin,
som indtræffer mindst 3 Maaneder efter
foranforte Trediedels Forfaldsdag. Omkostningerne ved Auktionen, som blive at udrede
af Køberen, medmindre han ved Auktionsvilkaarene er fritaget herfor, kunne fordres
betalte inden 8 Dage.
Enhver af de t i l Deltagelse i Auktionssummen berettigede Personer er pligtig at
sinde sig i, at der i Auktionsvilkaarene indrammes de ovenncevnte Betalingsfrister med
Hensyn t i l hans Andel i Auktionsudbyttet,
ligesom han kan g«Zre Krav paa, at Auktionsrekvirenten for sit Vedkommende underkaster sig dem.
Derimod staar det enhver af de ncevnte
Personer med Hensyn t i l hans Andel af
Auktionssummen frit for at indrømme lcengere Betalingsfrister, give Tilsagn om Prioriteters Henstaaen i Ejendommen eller i andre
19
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Maader tilstaa Koberen lempeligere Vilkaar.
Det bliver i faa Fald Paagældendes egen
Sag at paasc, at der i Auktionsvilkaarcne
optages fornsden Tilkendegivelfc herom, eller
at Saadant sker ved et Tillæg t i l disse
eller ved en Tilførsel i Auktionsftrotokollen
enten i det § 407 omtalte møde eller i
senere M B e r .
Den, som er kontraktmccssig forpligtet
t i l at lade sin Pantefordring, uanset Ejendommens Salg, forblive indestaaende i den,
har ikke noget Krav paa Fyldestgørelse af
Auktionsudbyttet, mcn kun paa, at hans Ret
bevares. Paa den anden Side kan selvfølgelig ingen Panthaver derved, at den
pantsatte Ejendom sættes t i l Tvangsauktion,
tvinges t i l at modtage Betaling, ftrend hans
Fordring efter de almindelige Regler er forfalden.
Naar ikke Andet med Fælles Samtykke
vedtages, har Køberen at forrente Auktionskøbesummen med den hver enkelt Panthaver
lovlig tilkommende Rente og, forsaavidt
Købesummen mere endDækkersamtlige Prioriteter, for det overskydende Beløbs Vedkommende med 4 pCt. fra Hammerslagets
Dato at regne.
§ 409.
Dersom der paahviler Ejendommen
Grundbyrder, Udredelse af Livrente, Aftcegt
eller lignende Forpligtelser, som have Prioritet forud for al PanteGæld, bliver Ejendommen, medmindre den dertil Berettigede
samtykker i andet, at opraabe med Forpligtelse t i l at udrede saadan Byrde udenfor
Købesummen. De Idelser af den ncevnte
Art, der ere forfaldne inden den endelige
Auktion, paalægges det Køberen at betale
inden 14 Dage fra Hammerslaget, eller, forsaavidt dette gives paa Approbation, efter
at saadan er meddelt.
Have saadanne Byrder sekundoer Prioritet, opraabes Ejendommen først med Forpligtelse t i l at overtage og udrede dem som
anført udenfor Købesummen. Opnaas derved
ikke et t i l fuld Dækning af de forud prioriterede Krav tilstrækkeligt Bud, sker nyt
Opraab uden saadan Forpligtelse. Byrden
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vil da vccre at omsætte t i l Kaftitalvccrdi
efter Lovgivningens almindelige Regler, og
den Berettigede have Net til Dækning af
Købesummen, saa vidt tilstrække kan, forud
for de senere Prioritetshavere, saaledes at
Udbetaling sinder Sted t i l de i forrige
Paragraf fastsatte Tider og med Rente af 4
pCt. fra Hammerslagets Dato. Paa lignende
Maade forholdes med Hensyn t i lBrugørettigheder,Servitutter o. desl., saaledes at
deres KapitalVærdi i forngdent Fald ansættes
ved Skøn af Fogden, efter at alle Vedkommende have haft Lejlighed t i l at udtale sig
desangaaende.
Dersom der paahviler Ejendommen
betingede eller uvisse Fordringer, kan den
Berettigede fordre, at der af Købesummen
og efter Prioritetens Beskaffenhed afsættes
det fornødne Beløb til hans Fyldestgørelse.
Det afsatte Beløb, der indbetales t i l Fogden,
frugtbargøres af denne (jfr. § 427).
s 410.
I Auktionsvilkaarene bsr der optages
det Fornødne angaaende den Sikkerhedsstillelse, som kan fordres af den Bydende, dersom han vil nyde godt af de i § 408 omhandlede Henstande.
Hvis Ejendommenskaloverleveres, inden
Betaling sinder Sted, twr der stilles Sikkerhed for en Trediedel af det Beløb, som
Auktionskgberen er pligtig at udbetale, foruden for de af Auktionen flydende Omkostninger. Dersom der med Ejendommen scelges Bescetning, Inventarium, Avl, Afgwde,
Driftsmateriel, Maskiner eller andet Lsssre,
som efter Fr. 28. J u l i 1841 § 3 og Konkurslovens § 153 kan pantsættes i Forening
med Ejendommen, skal Sikkerheden dog
mindst omfatte det fulde Beløb af disse
Genstandes Vurderingssum under Fogedforretningen og for Avl og Afgrsde, som
da ikke var hsstet, det B e l B , hvortil værdien af samme ansættes af Fogden efter
Raadftrsel med de Interesserede. For Ksbstadejendommc skal Sikkerheden mindst svare
t i l den halbaarlige Lejeindtcegt og for bortforpagtede Ejendomme mindst til 1 Aars
Forpagtningsafgift.
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Saafremt Ejendommen ikke skal overleveres, inden Købesummen er berigtiget, kan
der kun fordres Sikkerhed for en Fjerdedel
af det Beløb, som Køberen skal udbetale,
foruden for Auktionsomkostningerne. Sikkerheden bsr bestaa i indenlandske Værdipapirer,
der have Kurs paa Københavns M r s , eller
i Panteobligationer i faste Ejendomme, soni
fyldestgore, hvad der efter degældendeRegler kræves t i l Umyndiges og offentlige
Stiftelsers Midlers Betryggelse. Fogden
kan tilstaa den Bydende en kort Frist af
indtil 8 Dage t i ! at tilvejebringe Sikkerheden,
naar der kun ikke mangler Sikkerhed for de
Omkostninger, som nmatte flyde af, at der
maa afholdes en ny Auktion.
Medens enhver af de i Salget Interesserede er pligtig at lade sig nsje med forcmførte Sikkerhed, staar det derimod til enhver
af dem for sit Vedkommende ganske at frafalde Fordring paa Sikkerhed eller at lade
sig nsje med en ringere reel Sikkerhed eller
med blot personlig Sikkerhed.
Hvis PaaGældende ikke har ladet T i l kendegivelse herom optage i Auktionsvilkaarene, kan han ved selve Auktionen fsr
eller efter Budenes Modtagelfe afgive sin
Erklæring herom.
§ 411.
Ligesom Rekvirenten har at iagttage de
ovenfor i §§ 408—410 givne Regler, saaledes er saavel han som enhver anden af de
i Tvangssalget interesserede Personer ubeføjet til uden Nødvendighed i Auktionsvilkaarene at optage eller t i l dem at lade
tilfsje andre uFædvanlige eller byrdcfulde
Betingelser, som kunne antages at ville afstrække Kuberne.
§ 412.
I det i § 407 omhandlede møde have
de Indkaldte at fremkomme med deres I n d sigelser imod eller Mndringsførstag t i l det
af Rekvirenten gjorte Udkast t i l Auktionsvilkaar saavelsom med de Tilføjelser, som
Enhver for sit eget Vedkommende vil have
optaget i Auktionsvilkaarene. Dog er hermed
ikke sigtet til den eller dem, fon? anse sig ejen-
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domsbcrcttigede til det Udlagtc eller tru
sig i Besiddelse af Servitutter, Grundbyrder
eller lignende Rettigheder over Ejendommen,
forsaavidt disse skulle gaa sorud for alle
dem, der skulle haveDækninggeunem Tvangssalget.
§ 413.
Fremkommer ingen Indsigelse eller anden
Bcmcerkning fra nogen af de Indkaldte eller
Andre, som møde for at varetage deres Tarv
i Anledning af Salget, anses de samtlige at
vedtage, at Tvangssalget ogsaa for deres
Vedkommende skal foregaa i Henhold t i l det
fremlagte Udkast t i l Auktionsvilkaar. Dog
har Fogden paa Embeds Vegne at paase,
at Auktionsvilkaarene ikke vilkaarlig afvige
de i §§ 408—411 givne Regler, medmindre udtrykkeligt Samtykke hertil haves
fra alle Vedkommende, og at der ikke i
Auktionsvilkaarene indsættes Bestemmelser,
som ere i Strid med de i Følge Panteattesten bedre prioriterede, ikkemødendePanthaveres Rettigheder.
Han har fremdeles
at ftrge for, at Stsrrelfen as de Omkostninger, Restanær og mulig andre Adelser,
som det paalægges Køberen at udrede udenfor Købesummen, oplyses og udtrykkelig opgives, i alt Fald ved Angivelse as deres
højeste Beløb.
Fremsættes der Indsigelser, VEndringsforslag eller Begæringer om Tilføjelser t i l
det forelagte Udkast til Auktionsvilkaar, skal
Fogden ved sin mægling sBge at tilvejebringe Enighed om Auktionsvilkaarene; men
lykkes dette ikke, har han, efter at Parterne
have ytret sig, at asgøre den upstaaede Tvist
ved en Kendelse, der afsiges snarest muligt,
samt derefter at drage Omforg for, at
Auktionsvilkaarene affattes i Overensstemmelse med den trufne Afgørelse.
Fogden kan, dersom Auktionsvilkaarene
ikke Skønnes at kunne endelig fastsattes i det
i § 407 omhandlede møde, tilstaa de fornødne Udsættelser, som i Reglen ikke maa
overstige 8 Dage. Fremkommer der Paastande om at furandre Rekvirentens Udkast
t i l Auktionsvilkaarene t i l Skade for nogen
Indkaldt, som ikke har givet møde, skal
Fogden udFætte Sagens Afgørelse til et fsl-
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gende møde, t i l hvilket de paaGældende Udeblevne, som have bekendt Bopæl inden Riget,
særlig skulle kaldes, samtidig med at det
meddeles dem, hvilke Paastande der ere fremsatte. Udeblive de da, anses de at samtykke
i, at Paastanden tages t i l Følge. Har
nogen af de PaaGældende ikke bekendt Bopæl
her i Riget, er for hans Vedkommende offentlig Indkaldelse med 8 Dages Varsel i
den i § 401 ommeldte Tidende tilstrækkelig.
s 414.
Er der Uenighed om, hvorvidt eller i
hvilken Orden PaaGældende skulle fyldestgøres
af Auktionsfummen, kan det undlades i Auktionsvilkaarene at optage nogen Angivelse af,
t i l hvem af dem der skal betales: men det
kan, naar Fogden finder Grund t i l at give
herom nedlagt Paastand Medhold, istedetfor
bestemmes, at den omstridte Del af Købesummen skal indbetales t i l Fogden, som i
saa Fald har at forholde sig efter de nedenfor i § 427 givne Forskrifter, samt derhos
tillige har at drage Omsorg for at indkrævc
BelBet, i fornødent Fald ad Rettens Vej
ved en dertil af ham antaget Sagfører.
8 415.
særfkilt Vurdering af Ejendommen til
Auktionsefterretning finder kun Sted, naar
det i det i § 40? omhandlede møde vedtages, eller, i Tilfælde af Tvist, af Fogden
kendes nsdvendigt.
Han udmelder i saa
Fald tvende kyndige mænd t i l at beskrive
og vurdere Ejendommen. Personer, som bo
udenfor Retskredsen, kunne udmeldes, saafremt der ikke i denne findes de fornødne
Sagkyndige. For Udmeldelsen bliver i intet
Tilfælde at erlægge Betaling, hvorimod
mændene have Krav paa Betaling efter
§ 11 i Lov om Udlaan af Umyndiges Midler
af 19. Marts 1869. Forretningen Wr af
mændene fremmes saa hurtigt som muligt
og kan foretages med Aftens Varsel til
Ejeren, givet paa Ejendommen, selv om han
ikke der er t i l Stede. Den afgives skriftlig
under Eds Tilbud og kan udfærdiges uden
Brug af Stempel. Auktionsrekvirenten har

Kap. XXXV.

Tv.auktion o. f. Ejd.

151

at tilvejebringe og tilstille mændene de nødvendige Oplysninger.
§ 416.
Naar Anktionsvilkaarene ere fastsatte
cnten ved Overenskomst eller ifølge Fogdens
Kendelse, kan, foruden Auktionsrekvirenten,
enhver Udlægshaver og enhver Panthaver,
hvis Fordring er forfalden, fordre, at der
sirides t i l Auktion i Henhold t i l den begyndte Forfølgning og med den af samme
følgende Retsvirkning. Det samme gælder,
hvis Auktionsrekvirenten frafalder Forfølgningen paa det i § 407 omhandlede eller
et senere, i Henhold t i l § 413 afholdt,
Møde.
^
Hverken Rekvirenten eller den Udlægseller Panthaver, som, efter at den oprindelige Rekvirent har frafaldet Forfølgningen,
begærer samme fremmet, kan paaftre de
Fordringshavere, der have Prioriteter eller
reelle Rettigheder forud for ham, nogen Udgift i Anledning af Forfølgningens Fremme,
men maa felv boere de herved foranledigede
Omkostninger, faafremt disse ikke kunne Dækkes
af Auktionsudbyttet uden Tab for de Fortrinsberettigede.
For Omkostningerne vil
den PaaGældende have at stille Sikkerhed
efter Fogdens Bestemmelse.
s 417.
5
Fogden har, saasnart Auktionsvilkaarene ere fastsatte, af egen Drift og uden
yderligere Opfordring at tillyse Auktionen.
Dette sker ved, at en Bekendtgørelse
as det i næste Paragraf angivne Indhold 3
Gange indrykkes i den t i l retslige Bekendtgørelser bestemte almindelige Tidende samt
udenfor København tillige i det af Justitsministeriet hertil bestemte stedlige Blad med
et Varsel af mindst 14 Dage fra den første
Indrykkelse at regne. Fogden kan derhos,
naar det af nogen Vedkommende forlanges,
og han finder det tjenligt, ogsaa foranskalte
Auktionen bekendtgjort i andre Aviser, endogsaa udenlandske.
Bortfalder Auktionen, har Fogden at
aflyse den bed Bekendtgørelse een Gang i
de ncevnte indenlandske Blade.
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s 418.
Bekendtgørelsen skal indeholde en nsjagtig Betegnelse af Ejendommen og Ejerens
Navn, dens Stsrrelse, Beliggenhed og andre
Forhold, som kunne antages at have væsentlig Indflydelse paa Værdien, naar og
hvorledes Ejendommen kan tages i øjesyn,
samt derhos en tydelig Angivelse af Tid
og Sted for Auktionens Afholdelse.
Tillige skal Bekendtgørelsen indeholde
Oplysning om, hvor Auktionsvilkaarene og
Vurderingsforretningen, forsaavidt en saadan
er optaget, henligge t i l Eftersyn for Lysthavende.
§ 419.
Paa Auktionsdagen kan der vel modtages Erklæringer om Lempelser i Udbetalinger, i Betalingsfrister, i Sikkerhedsstillelse
o. s. b., og af Fogden gøres Bemærkninger
vedkommende Ejendommens Tilstand eller
om andre faktiske Forhold eller derved nsdvendiggjorte Tillæg t i l eller Forandringer
i Auktionsvilkaarene, men ikke fremsættes
Indsigelse imod disse, saaledes som de ere
fastsatte i Henhold t i l § 413, undtagen forsaavidt der ankes over, at Fogden ikke
herved har iagttaget, hvad der paaligger
ham at paase efter den ncevnte Paragrafs
første Stykke. Fremsættes saadan Anke, skal
Fogden, forsaavidt det rejste Spørgsmaal ikke i
Medfør af § 414 udskydes t i l senere Afgørelse, afgive sin Kendelse for, hvorvidt han
anser Anken befsjet, og hvorledes i bekræftende Fald Auktionsvilkaarene ville være at
cendre. Heller ikke kan det formenes dem,
der ville fremkomme med de i § 412, 2det
Punktum ommeldte Paastande, at fremsætte
saadanne, der da kunne imødegaaes af andre
Vedkommende, dog uden at der kan afsiges
Kendelse om Andet end om, hvorvidt Auktionen desuagtet kan fremmes eller ikke.
Saadanne Paastande kunne dog efter Omstændighederne give Hjemmel for Fogden til
efter Vedkommendes Begæring eller af egen
Drift at udsætte Auktionen. Afsiges Fogdens Kendelie i de ovenommeldte Tilfælde
ikke straks under Auktionen, blive de PaaGældendc af ham med Aftens Varsel at ind-

Kap. XXXV.

Tv.auktion o. f. Ejd. !53

kalde t i l at paahorc Kendelsen, og, forsaavidt
Auktionen derefter skal fremmes, berammes
samtidig, medmindre Anke eller Kære paa
Stedet erklæres og paa Forlangende Sikkerhed stilles for det ved Auktionens Udsættelse
forvoldet Tab, Tiden og Stedet, da Auktionen atter skal afholdes. Bekendtgørelse herom
sker med 8 Dages Varsel i de i § 417 ncevnte
indenlandske Blade.
Ved Auktionens Begyndelse oplceses
Auktionsvilkaarene, Panteattesten og saa meget
af tidligere Protokoltilførster eller af andre
Dokumenter, som Fogden sinder fornødent
at meddele de Lysthavende, medens de Mrige
Salget vedkommende Dokumenter bsr vcrre

tilstede og t i l Lysthavendes Eftersyn.
§ 420.
Ejendommen opraabes derefter enten
delvis eller samlet og enten med eller uden
Alternativer, eftersom Vilkaarene give Anledning til. Budene optegnes, efterhaanden
som de aMes, enten i Protokollen eller paa
et særstilt Ark med Tilføjelse af de Bydendes Navne. Hvis Størrelsen af det mindste
Overbud ikke er fastsat i Auktionsvilkaarene,
staar det t i l Fogden at fordre, at Overbud
skulle have en i Forhold t i l Genstandens
Betydenhed passende mindste Størrelse, ligesom Fogden i det Hele har at lede Auktionen og sorge for, at denne fremmes med
^ Ro og Orden og uden unødvendigt Ophold.
Naar Ingen efter derom 3 Gange gentagen
Opfordring gM Overbud, standses Opraabet,
og Resultatet indføres i Protokollen. Der
gives Vedkommende Lejlighed t i l at gøre de
Vemcerkninger med Hensyn t i l Sikkerhedsstillelse, ny Auktion, Auktionens Hcevelse og
deslige, hvortil der maatte være Anledning,
og Fogden afgsr derefter det Fornødne,
dersom det behøves, ved en Kendelse. Hvis
Salg skal sinde Sted, bekræftes det vedkommende Bud ved Hammerslag.
§ 421.
Enhver, som iFølge § 416 kan fordre
Auktionens Fremme, har, forsaavidt han
iFølge sin Fordrings Beskaffenhed kan antages at ville faae Del i den budnc Købe20
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sum, Ret til, dersom Andet ikke er vedtaget
ved Auktionsvilkaarenes Fastsættelse, at gMc
Fordring paa, at Hammerslag gives den
Hsjstbydende, som kan tilfredsstille de Fordringer, der lovmedholdelig stilles med
Hensyn t i l Sikkerheden for Budets Opfyldelse. Fremsættes en saadan Fordring ikke,
og Rekvirenten ikke hører t i l dem, der ville
faa Del i den budne Købesum, hoebes Auktionen ved en af Fogden afsagt Kendelse,
og det paahviler Rekvirenten at udrede de
med Auktionen forbundne Omkostninger. Lige^
ledes hceves Auktionen, naar intet Bud gøres,
medmindre anden Auktion er begoert i
Overensstemmelse med den Følgende Paragraf. Den afsagte Kendelse kan om fornødent eksekveres hos Rekvirenten.
§ 422.
Dog kan Skyldneren saavclsom enhver
af dem, hvis Rettighed over Ejendommen
ved Tvangssalg vil bringes t i l at ophøje,
sorsaavidt der ved første Auktion intet Bud
sker, eller han ikke iFølge det skete Bud vil
faae fuld Doekning for sit Krav, fordre en
anden Auktion afholdt, naar han straks paa
Auktionsstedet 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. Flere Auktioner afholdes
ikke, medmindre alle de, som iFølge § 416
kunne fordre Auktionens Fremme, samtykke
heri, i hvilken Henseende bemoerkes, at de,
der ikke gøre Indsigelse, ansees at samtykke.
Gvres Paa anden eller en senere Auktion
intet Bud, eller fremsættes der ikke af nogen
dertil Berettiget Fordring paa Hammerslag,
hæver Fogden Auktionen ved Kendelse som
i § 421 foreskrevet.

Den, som er HWbydende ved ftrfte
Auktion er, dog ikke i lcengere Tid end 6
Uger, bunden ved sit Bud for det Tilfælde,
at der ikke ved anden Auktion skulde ske
ligesaa hsjt eller højere Bud, eller det skete
Bud formedelst manglende Sikkerhedsstillelse
ej kan antages. Gives der ved anden Auktion hverken Hammerslag t i l ham eller til
nogen Anden, er den Hsjftbydende ved første
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Auktion Wst fra sit Bud, og Forpligtelse
t i l at vedstaa Budet paahviler heller ikke
den eller de Hsjstbydendc ved anden Auktion.
§ 423.
Naar en anden Auktion skal sinde Sted,
maa herom udgaa en ny Bekendtgørelse med
14 Dages Varsel, der idetmindste indrykkes
een Gang i de i § 417 ncevnte offentlige
Blade.
Det skal i Bekendtgørelsen udtrykkeligt
bemoerkes, at det er anden og sidste Auktion.
§ 424.
Enhver Pant- eller Udlægshaver er,
forsaavidt han under Auktionen har gjort
det højeste Bud og herved vil faa Andel
i Auktionssummen uden dog fuldtud at
fyldestgøres, berettiget t i l at forlange sig
Ejendommen udlagt for dette, naar han
paa Auktionen, forinden Adgang t i l at byde
er sluttet, tilkendegiver denne Hensigt og
derved giver forneden Opfordring t i l at
gøre Overbud. Han har da at forlange
Auktionen standset og derefter med Udskrift
af det stedfundne samt med Bevis for, at
han har opfyldt Auktionsvilkaarene, at henvende sig t i l Fogden for af denne at faa
sig Ejendommen udlagt paa hidtil Gældende
Maade.
tz 425.
Den Hsjftbydende har ikke ved nogen
af Auktionerne Ret t i l at fordre Hammerslag.
Den i Auktionsvilkaarene betingede
Sikkerhedsstillelse (jfr. § 410) kan først forlanges, naar Hammerslag tilbydes; dog kan
Fogden, naar der af Vedkommende fremsattes
Paastand herom, forlange, at ubekendte eller

uvederhceftige Personer straks stulle stilleen mindre Sikkerhed efter Fogdens Skøn,
hvis deres Bud skal komme i Betragtning.
§ 426.
Den, der har erholdt Hammerstag, er
forpligtet t i l at berigtige Købesummen ved
Betaling enten umiddelbart til de i Auktionsvilkaarene angivne Personer eller t i l
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Fogden, dersom dette maatte være bestemt
i Henhold t i l § 414. Det først forfaldende
Afdrag vaa Købesummen erlægges, forsaavidt ikke Andet er bestemt i Auktionsvilkaarene, eller forsaavidt ikke Samtykke fra
Vedkommende t i l Udsættelse eller t i l paaGældende Prioritets Overtagelse haves, t i l
den eller de først Berettigede, forsaavidt
tilstrække kan, og anvendes saaledes i A l mindelighed først t i l Dækning af resterende
Skatter og Afgifter, hvis Prioritet er bevaret, og som ikke ere betingede udredede
udenfor Købesummen.

§ 427.

I det Tilfcrlde, at Betalingen efter
§ 414 skal erlægges t i l Fogden, har denne,
snarest muligt efter at Hammerslag er givet,
at gøre et Udkast t i l Auktionssummens Fordeling imellem de i Tvangssalget interesserede Personer, hvilke dervaa med 14 Dages
Varsel indkaldes t i l et møde. Indkaldelsen,
der skal indeholde Tilkendegivelse om, at Udkastet ligger t i l Eftersyn paa Fogdens
Kontor, hvor enhver Vedkommende mod
sportelmcessig Betaling kan faa en Afskrift
af det, fker ved en almindelig Opfordring
t i l at melde sig, som indrykkes een Gang i
den t i l retslige Bekendtgørelser bestemte
almindelige Tidende, hvorhos der bliver
at give dem, hvis Interesse i Tvangssalget
kan ses af Sksde- og Pantebsgerne eller
paa anden Maade, saasom ved de tidligere
stedfundne Forhandlinger, er kommen til
Fogdens Kundskab, Færskilt Underretning,
forsaavidt de have bekendt Bovcel inden
Riget (§ 81).
Fremkommer der i det berammede møde
ingen Indsigelse mod Fogdens Udkast, foretages Fordelingen af Købesummen, efterhaanden som den indkommer, i Overensstemmelse med det, dog uden at herved
Nogens Ret t i l Del i den iøvrigt prcekluderes.
Fremsættes derimod Indsigelser, og
lykkes det ikke Fogden ved mægling at t i l vejebringe Enighed, henviser han de tvistende
Parter t i l almindelig Rettergang. Forfølges
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en gjort Indsigelse ikke behørig inden 4
Uger, anses den som ikke fremsat.
Den Del af Auktionssummen, med
Hensyn t i l hvilken ingen Indsigelse er
fremsat, udbetales i Overensstemmelse med
Udkastet, men den Del af den, som er Genstand for Tvist, tilbageholdes, forsaavidt
den er indkommen eller maatte indkomme,
indtil Sagens endelige Afgørelse.
Fogden har at sorge for de indkomne
Summers hensigtsmæssige Bevaring og
Frugtbargørelse i Mellemtiden.
§428.
I
Tilfoelde af, at AuktionsWberen
ikke efterkommer Auktionsvilkaarene, er Re> kvirenten saavelsom enhver af de Personer,
som i Følge deres Fordringers Beskaffenhed
have Krav paa at faa Del i Købesummen,
berettiget t i l at fordre, at Ejendommen
sættes til en eneste Auktion paa AuktionsKøberens Risiko og Regning, i Henhold t i l
de vedtagne Auktionsvilkaar med de af Forholdets Natur flydende Lempelser, saaledes
at han bliver pligtig at tilsvare, hvad der
maatte bydes mindre, uden at have Krav
paa, hvad der maatte bydes mere end AuktionskBbesummen.
Fogden har paa Vedkommendes Begæring at tillyse Auktionen i Overensstemmelse
med de for den anden Auktion i § 423 givne
> Regler.
Ovenanførte Fremgangsmaade udelukker
ikke, at enhver af de t i l Deltagelse i AuktionsWesummen Berettigede for sin Del,
eller efter Omstændighederne Fogden paa
Samtliges Vegne, anvender eller lader anvende almindelig Retsforfølgning imod
AuktionsWeren.
§ 429.
Fogden har at udstede AuktionsWde
til Køberen Paa Tvangsauktionen, eller hvem
denne har overdraget sin Ret, naar de for
Skades Erholdelse i Auktionsvilkaarene satte
Betingelser ere opfyldte, eller Bevis føres
for, at alle Vedkommende have faaet, hvad
der tilkommer dem, eller de samtykke i, at
Ste>de maa udstedes.
Oplyses det for

158

Kap. XXXV.

Tv.auktiou o. f. Ej.

Fogden, at en Kreditor, der efter tinglceft
Forskrivning eller Udlæg har Krav paa
Dækning af Købesummen, trods lovligt T i l bud har vægret sig ved eller erklæret sig
ude af Stand til at meddele behørig Kvittering til Udslettelse i Pantebogen, eller ai
han hverken har Bopæl her i Riget eller
har opgivet nogen her bosiddende Person
som befuldmægtiget t i l paa hans Vegne at
modtage Beløbet, kan dette afgives til
Fogden t i l Bevaring og Frugtbargorelse
efter § 427, sidste Stykke, og skal hans
Erkloering herom i det af ham udfærdigede
Skyde afgive Hjemmel for, at vedkommende
Dokument kan udslettes ved Sksdets Tinglysning.
Bestaar det Solgte af flere soerskilte
Ejendomme, skal Fogden, naar det forlanges
af Køberen, eller hvem der troeder i hans
Sted, og naar de derpaa hvilende Hceftelser ere helt afgjorte eller Vedkommendes
Samtykke tilvejebragt, give særskilt Sksde
eller Overdragelsesdokument paa hver særskilt Ejendom. Forlanges en Ejendom delt,
skal det Samme iagttages, naar de lovbestemte Betingelser for Delingen ere godtgjorte at være til Stede.
Køberen er i Mangel af anden Bestemmelse i Vilkaarene Pligtig at tage Sksde
eller Overdragelsesdokument og berigtige
Købet i enhver Henseende inden 1 Aar efter
Hammerslaget.
§ 430.
Køberen paa Tvangsauktionen er, naar
den i § 438 angivne Frist af 4 Uger er
forløben, uden at der er rejst Anke eller
Kære, og han har fyldestgjort Auktionsvilkaarene, berettiget t i l at lade de Hceftelser,
t i l hvis Dækning der efter Auktionens Udfald Intet udkommer, udslette af Sksde- og
Pantebogen.
s 431.
I Honorar t i l Auktionsrekvirentens
juridiske Konsulent kan der i det højefte
paalægges Køberen at betale for samtlige
i Forbindelse med Auktionen staaende Forretninger VZ pCt. af Kobesummen, naar
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denne overstiger 10,000 Kr., og hvis den er
ringere, kun Salærcr fra 20 t i l 50 Kr.
foruden Reiseomkostninger.
Forsaavidt nogen af de øvrige Madende har Krab paa Saloer, bestemmes dette
ikke procentbis i Forhold t i l Købesummen
eller Størrelsen af den Fordring, som de
skulle Værne om, men i Forhold t i l Ulejligheden ved mødet og Sagens Beskaffenhed i
det Hele ligeledes med Tillæg af Rejseomkostninger.
Hvor der tvistes om Størrelsen af et
fordrct Salær, afgSr Fogden, hvis Overenskomst ikke kan opnaas ved hans mægling,
Spørgsmaal herom ved Kendelse.

Kapitel X X X V I .
Proceduren af Tvistigheder, der opstaa under
Tvangsauktionen.
§ 432.

Under Tvangsauktionen kunne de oprindelige Parter ikke fremsætte saadanne
Indsigelser, som vedryre Lovligheden af Udlægsforretningen eller de forud for samme
liggende Retshandlinger.
Indsigelser, som ikke høre t i l de i Kap.
XXXV omhandlede, kunne af Trediemand
fremsættes under Auktionsforretningen,
"naar han formener, at Auktionens Fremme
paa den paastaaede Maade vil komme i
Strid med hans Ret.
§ 433.
Proceduren under Auktionen eller
Forberedelserne til samme foregaar efter de
Regler, som i §§ 368, 369 og 370 ere
givne om Tvistigheders Forhandling under
Eksekutionsforretninger.
§ 434.
Hvad der skal optages i Auktionsprotokollen, afgøres efter de i § 371 opstillede
Grundsætninger.
Dog blive de i Rstr. 13. Juni 1783
og P l . 3. September 1823 indeholdte Bestemmelser, hvorefter visse LysOreauktioner
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ikte behsve at foretages t i l Protokollen,
fremdeles at anvende med de Lempelser,
som Følge af Reglerne i nærværende
Kapitel.
§ 435.
De i § 372 om Udsættelse og Standsning givne Regler komme ogsaa t i l Anvendelse paa selve Auktionens Afholdelse jfr.
dog § 419, 1. Stykke i Slutningen.
§ 436.
I opstaaede Tvistigheder forholdes der
med Kendelses Afsigelse efter § 373.
s 437.
Imod en sluttet Auktionsforretning kan
der rejses Anke eller Kære overensstemmende
med de nærmere Bestemmelser herom i det
følgende Kapitel.
Kendelser, der afsiges under Auktionen
eller Forberedelserne t i l denne, kunne smst
paaankes eller paaKæres, efter at hele Auktionsforretningen er sluttet, jvf. dog § 419.
§ 438.
Anke eller Kære over Auktionsforretningen maa i Reglen rejses inden 4 Uger,
efter at Auktionsforretningen er sluttet, eller,
forsaavidt foregaaende Retshandlinger ere
paaklagede for højere Ret, 4 Uger, efter at
disse ereOphævedeeller forandrede.
Dog kan Anke eller Kære inden Forløbet af et Aar tillades paa samme Maade,
som i § 383, 2. Stykke er bestemt om
Udlæg.

Kapitel X X X V U .
Retsmidlerne imod de til Dommes tvungne
Fuldbyrdelse hmhørende Fogedforretninger
m. m.
§ 439.
Klager over Fogedforretninger, som
vedrøre selve den Fordring eller Ret, om
hvis Fuldbyrdelse der er Spørgsmaal, gøres
Gældende ved Anke til den LanDøret, under
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hvilken Fogden staar. Har den, der vil
rejse faadan Anke, tillige Klager af den i
denne Paragrafs 2det Stykke angivne Ve>
staffenhcd, blive disse at inddrage under
Anken.
Klager, der alene angaa de processuelle
Betingelser for Fogedforretningen eller den
ved sannne brugte fremgangsmaade, gøres
Gældende ved Kære til den LanDøret, under
hvilken Fogden staar.
§ 440.
Under Ankesagen eller Kæremaalet er
den for Fogden stedfundne Procedure ikke
bindende, og der er endog Intet t i l Hinder
for, at nye Paastande fremsattes. Dog
^kunne Parterne ikke tilbagekalde de af dem for
Fogden afgivne protokollerede Erklæringer
med Hensyn til Sagens Sammenhceng.
Iøvrigt Gælde de om Anke og Kære
fra Underret t i l LanDøret givne Regler
medede Lempelfer, der følge af Forholdets
Natur.
§ 441.
Anke fra LanDøret t i l højesteret i de
heromhandlede Tilfælde sinder kun Sted,
naar den Fordring, i Anledning af hvilken
Eksekution er sket, har været Genstand
for LanDørettens Afgørelse i første Instans
eller dog i F^lge sin Beskaffenhed i Tilfælde
af Retstvist vilde henhøre under samme.
^ Dog kan, om end Fordringen ikke er af den
anførte Beskaffenhed, Højesterets Iustitiarius
i Forening med to af ham tiltagne Medlemmer
af Retten tillade, at Sagen
undtagelsesvis indbringes for Højesteret.
Begæring herom fremsættes og behandles
paa den i § 246 omtalte Maade.
Om Anken t i l Højesteret Gælde de almindelige Regler i Kap. X X I .
LanDørettens Afgørelse i Anledning af
Kære er ikke Genstand for yderligere Kære
til Højesteret, medmindre det i første Stykke
af denne Paragraf omtalte Udvalg undtagelsesvis meddeler Tilladelse hertil.
§ 442.
Forsaavidt Fogder, der i Medfør af
nccrværende Lovs Bestemmelser modtage
21
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Indbetalinger eller Deposita, maattc findes
pligtige at ndredc Erstatning til Private i
Anledning af deres Embedsførelse i saa
Henseende, er Statskassen ansvarlig for
saadan Erstatnings Udredelse, dersom den
ikke kan faas hos vedkommende Embedsmand
eller i hans Bo.
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Femte Afsnit.
Udpantning samt Indsættelses- og
Ndsættelsesforretnin g er.
Kapitel XXXVIII.
Udpantning.
s 443.
Udpantning kan kun finde Sted i de
i Lov om Udpantning m. m. af 29. Marts
1873 § 1 og senere Love ncevnte Tilfælde
samt
1) for Renterestanær af den i Henhold t i l
Lov 8. April 1851 om Selbejendoms I n d førelse paa det Staten tilhørende Bøndergods, jfr. Lov 27. Januar 1852 § 4, Luv
3 Marts 1852 § 2 og Lov 8. Februar 1844
§2, stiftede Pantegæld, og
2) for den Betaling, som i Henhold t i l
Brandpolitilov for Landet af 2. Marts 1861
§ 22, jfr. Lov 1. Marts 1889 og Bkg. 30.
Marts 1889 § 23, og Lov om Brandvæsnet i Købstæderne af 21. Marts 1873 § 10
og dertil sig sluttende Reglementer tilkommer de af vedkommende Amtmænd og Kommunalbestyrelser antagne Skorstensfejere, forsaavidt den ikke er bestemt t i l et fast aarligt
Vederlag af Ræmnerkassen.
Ligesom det altid staar i Rekvirentens
Magt at indtale sin Forbring ved sædvanlig
Rettergang, saaledes skal det ogsaa være
ham tilladt, naar Fogden finder, at Omstændighedernc tale derfor, at benytte Udpantning for en Del af den ham tilkommende
Fordring og indtale Resten ved sædvanlig
Rettergang.
Tilbyder Skyldneren delvis Betaling,
bør denne modtages.
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§ 444.
Udpantningøretten følger Fordringen,
saa at den tilkommer Enhver, som med Hensyn til samme er traadt i den oprindelige
Verettigedcs Sted, og vedvarer indtil eet
Nar, efter at Fordringen er forfalden til
Betaling. Imidlertid er det i Henseende
t i l Fristens Beregning tilstrækkeligt, at
Udpantning er begært inden Udløbet af
ovennævnte Tidsrum, naar den derefter
med tilbsrlig Hurtighed fremmes af Rekvirenten.
I det i Lov om Underholdsbidrag til
børn, der ere avlede udenfor Ægteskab m.
m. af 12. April 1892 § 4 ncevnte Tilfælde
afbrydes Fristen ved Indgivelse af Bcgæring
t i l Politimesteren (Magistraten) om Bidragets Udbetaling, naar bemeldte Myndighed
derefter uden Ophold foretager de fornødne
Skridt til Bidragets Inddrivelse.
§ 445.
Den, der begærer Udpantning foretagen,
har herom skriftlig at henvende sig t i l Fogden. Begæringen ledsages, forsaavidt Fordringen ststtes paa eller godtgøres ved
skriftlige Dokumenter, af disse, og ellers af
saadanne Oplysninger, som maatte være fornødne, for at Fogden kan tage Bestemmelse,
om Udpantning kan finde Sted. Finder
han efter det Foreliggende Intet t i l Hinder
for Udpantning, afsiger han ved Paategning
paa Begæringen en Kendelse, gaaende ud
paa, at den forlangte Udpantning kan foretages, dog paa Rekvirentens Ansvar, forsaavidt Fordringens Rigtighed angaar, hvilken
Kendelse ikke særskilt kan paaklages. I modsat
Fald nægter han den begærte Udpantning
ved en Kendelse, der er Genstand for Kære
efter Reglerne i foregaaende Afsnit.
§ 446.

Efter at Udpantning er bevilget, har
Rekvirenten eller i de Tilfælde, i hvilke Foranskaltningen til Udpantningens Iværksættelse
paaligger Fogden i Embeds Medfør, denne
at drage Omsorg for, at Vegæringcn og
den famme paategncde Kendelse mindst 6
Dage for Forretningens Foretagelse i Over-
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ensstemmelse med Reglerne i Kapitel V I I I
forkyndes for Skyldneren.
Ved Inddrivelsen af Statsskatter, Bankrenter, Brandpenge, Kommuneskatter og alle
andre Afgifter t i l det Offentlige, saavelsom
af Tiendevederlag, Brokorn og alle andre
deslige Indtcegter, som inddrives ved Udpantning hos Beboerne af et Sogn eller en
Kommune, er det tilstrækkeligt, at Bekendtgørelse om, at Restancen af Fogden er godkendt t i l Inddrivelse, og at denne vil finde
Sted uden videre Varsel, uden Ncevnelse af
de enkelte Skyldneres Navn, sker mindst 8
Dage, fsr Udpantningen foregaar, i det af
Justitsministeriet hertil bestemte stedlige Blad
eller ved Opslag paa offentlige Steder eller
ved Trommeslag eller ved Lcesning t i l KirkeStævne efter Stedets Skik og Brug.

§ 447.
Udpantning iværksættes af Fogden; dog
kan Udpantning paa Landet, naar Fordringen ikke overstiger 100 Kr. og Genstanden
for Udpantningen ikke er faste Ejendomme,
ske ved Sognefogden.
Naar Rekvirenten
afgiver Begæringen, forsynet med Paategning om den i Overensstemmelse med foregaaende Paragraf skete Forkyndelse, henholdsvis til Fogden eller Sognefogden, skulle
disse efter Fristens U d l B uden ufornsden
Henstand iværkFætte Udpantningen. Ogsaa
hos de til Hceren eller SsVærnet højende
Militcerperfoner iværksættes Udpantning af
den civile Foged eller Sognefogden, men
den, som skal foretage Udpantningen, har
forud at underrette den paaGældende Chef
om den forestaaende Udpantning.
Forsaavidt der med Hensyn til visse
Fordringer i Lovgivningen er tildelt Fogden en videregaaende Virksomhed i Henseende til Forretningens Kundgørelse og
Foretagelse og det Udlagtes Realisation m.
m. samt foreskrevet bestemte Frister, inden
hvilke det Fornødne i'disse Henseender skal
være foranskaltet, forbliver det ved de herom
givne Bestemmelser, ogsaa med Hensyn til
det for Forsømmelser i saa Henfeende fastsatte Ansvar.
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§ 448.
I Sager, som angaa Inddrivelse af
Underholdsbidrag, skal det ikke være
fornødent t i l Fogden at indgive særlig
skriftlig Begæring om Udpantning, og Fogdens Kendelse om denne kan paategnes Oberøvrighedens Resolution, hvorved Bidraget
er fastsat, eller et om sammes Størrelse indgaaet Forlig er stadFæstet. Naar saadan
Resolution ecngang er forkyndt for den eller
de Vedkommende, kan Forkyndelsen af Fogdens Udpantningskendelse for de enkelte
forfaldne Bidrag derhos gyldig ske paa
Landet ved Sognefogden og i Ksbstoedernc
ved en Politibetjent eller en enkelt Stcebningsmand. Det paahviler fremdeles Fogden, naar Begæriug om Inddrivelse af stige
Vidrag er fremsat og funden begrundet,
selvstændig at beftrge det Fornødne t i l
denne Inddrivelse, derunder indbefattet Realisation af de udlagte Genstande og AuktionsBeløbets Indfordring.
§ 449.
Udpantningen skal foruden Hovedfordringen omfatte alle af Forretningen samt
Godsets Bevarelse og Realisation flydende
Omkostninger, og Gebyrerne kunne ikke fordres forudbetalte. Udkommer der ikke ved
Realisationen et t i l atDækkeFordringen og
Omkostninger tilstrækkeligt Beløb, fortsættes
Udpantningen, uden at der i saa Fald gives
Varsel efter § 446. Udpantning foregaar
iøvrigt efter de i foregaaende Afsnit
om Udlæg givne Regler, dog at Rekvirentens møde under Forretningen ikke er nsdvendigt. Er Fordringen, hvorfor Udpantning foretages, en anden Idelse end Penge,
skal henholdsvis Fogden eller Sognefogden,
efter saavidt muligt at have l M t Skyldnerens Erklæring herover, efter sit SkM med
Vidnernes Bistand, men uden at være bunden ved deres Anskuelse, ansætte Adelsen
til et Pengevederlag
De Udpantninger, som foretages af
Sognefogden, ske i Overværelse af to af
ham tilkaldte Vidner, som ere pligtige at
følge ham' er Udpantningen saa almindelig,
at ingen Vidner kunne haves i den By,

Kap. XXXVIII.

Udpantning.

167

hvori den foregaar, ndmelder han dertil to
mænd af dennærmesteBy. Han indforcr
Forretningen i en ham af Fogden leveret
og af denne autoriseret Protokol, hvis Anskaffelse bctostes af vedkommende Politikasse.
Msder Rekvirenten ikke under Forretningen, skal henholdsvis Fogden eller Sognefogden være pligtig at modtage det Fordrede eller Afdrag herpaa, naar saadant
tilbydes Under Forretningen, med samme
Virkning, som om Betalingen var sket t i l
Rekvirenten, ligesom det i saa Fald paahviler den, der foretager Udpantningen, at
bestemme, om det Udlagte skal forblive hos
Skyldneren, og ellers drage Omsorg for,
at det paa Passende Maade bevares.
>
§ 450.

Foretages Udpantningsforretningen af
Fogden, kunne Indsigelser fremsættes under
Forretningen.
Under den for Fogden foregaaende
Forhandling om rejste Indsigelser kan ordentligvis kun Rekvirenten faae Udsættelse for
at begrunde sin Paastand. Er Rekvirenten
ikke m M , eller kan han ikke straks skaffes
tilstede, og Fogden ikke finder, at en fremsat
Indsigelse straks kan forkastes eller tages
til Følge, udsættes Forretningen, og P<n>
terne underrettes om, naar Forretningen
paany foretages, hvorefter den videre For^handling mellem Parterne sker i Overensstemmelse med de i Kapitel X X X I I .
indeholdte Regler.
Ved Paakendelsen af rejste Indsigelser
er Fogden ikke bunden ved den i Overensstemmelse med § 445 givne Kendelse om
Forretningens Fremme. Kendelser, hvorved
en fremsat Indsigelse tages t i l Følge, kunne
henholdsvis Paaankes eller paaKæres i Overensstemmelse med Reglerne i foregaaende
Afsnit (jfr. navnlig §§ 439 ff.).
§ 451.
Foretages Udpantningsforretningen af
Sognefogden, kunne Indsigelser fremsættes
dels under Forretningen, dels i Lpbet af
14 Dage efter Forretningens Afholdelse.
Fremscettcs Indsigelsen under Forret-
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ningen, skal Sognefogden antegne Indsigelsen
i Protokollen, men øvrigt fremme Forretningen famt derefter tilstille Fogden en Udskrift af Protokollen. Indsigelser, som fremsattes efter Forretningen, rettes til Fogden.
Efter Forløbet af 14 Dage fra Forretningens Afholdelse træffer Fogden Afgørelse
om fremsatte Indsigelser; findes det fornsdent, kan han forinden give Parterne Lejlighed t i l ved møde for Fogedretten at
ytre sig om Indsigelserne. Finder Fogden
en fremsat Indsigelse grundet, berigtiger han
selv eller ved Sognefogden Fejlen eller ophceber ved Kendelse den stedfundne Forretning i det Hele eller for en Del. Forkastes
Indsigelsen,stadFæsterFogden Forretningen
som endelig. Om Afgørelsen meddeles Parterne Underretning.
Afgørelser, hvorved
en fremsat Indsigelse tages t i l Fylge, kunne
henholdsvis paaankes eller paaKæres i Overensstemmelse med Reglerne i foregaaende
Afsnit (sir. navnlig §§ 439 ff.).
8 452.
Rekvirenten maa ikke stride t i l Realisation af det Udpantede førend efter Forløbet af 4 Uger efter Udpantningen eller,
forsaavidt Indsigelse efter § 451 er fremsat,
dens Stadfæstelse, medmindre de udpantede
Genstande øjensynlig ere udsatte for ForDærvelse eller væsentlig Værdiforringelse ved
at henligge saalcenge (jfr. dog §§ 453 og
454), Realisationen foregaar iøvrigt, naar
enten Udpantningens Genstand er fast Ejendom eller Udpantningen har omfattet Lsssre
t i l Værdi af mindst 100 Kroner, i Overensstemmelse med de almindelige Regler om
Tvangsauktion i Kap. X X X I I I ; i modsat
Fald bortscelges det Udpantede mod kontant
Betaling ved offentlig Auktion, som afholdes paa Landet af Sognefogden og i Købstæderne af Politiet, efter at der mindst 3
Dage forud har fundet een Bekendtgørelse
Sted henholdsvis ved KirkeStævne eller ved
Indrykkelse i det Blad, i hvilket Bekendtgørelser fra Politiet pleje at offentliggøres.
§ 453.
Den, som finder sig forurettet ved en
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Udpantning,, kan, hvad enten Indsigelse har
været fremsat under Forretningen eller ikke,
gøre sin Klage Gældende henholdsvis ved
Anke eller Kære i Overensstemmelse med de
i foregaaende
Afsnit
indeholdte Regler om Retsmidler imod de t i l Dommes
Fnldbyrdelse sigtende Fogedforretninger. Ligeledes bliver der at forholde efter de der
givne Regler med Hensyn t i l det SpM'gsmaal, om Forauktioneringen skal udscrttes,
naar Anke eller Kære er rejst imod Udpantningsforretningen.
Fristen t i l Anke eller
Kære regnes fra Forretningens Dato eller,
forsaavidt Indsigelse er fremsat i Henhold
t i l § 451, dens StadFæstelse; Oprejsning
kan ikke gives efter 6 Maaneder fra det
mcevnte Tidspunkt.
§ 454.
Har den, hvem Udpantning er overgaaet, andre Indsigelser at gøre Gældende
mod denne end saadcmne, 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 gBre Ansvar mod Fogden Gældende,
og han ikke allerede har rejst Anke eller
Kære imod Forretningen efter § 453, indbringe Spørgsmaalet om disse Indsigelsers

Gyldighed til Prøvelse i første Instans.
Dette SjZgsmaal, som iøvrigt bliver at
behandle efter de almindelige Regler, kan
uden Henfyn til Rekvirentens Værneting
cmlægges i den Retskreds, hvor Udpantningen er gjort, men det maa i det Seneste
anlægges inden 8 Uger fra Forretningens
Dato eller, forsaavidt Indsigelse er fremsat
i Henhold til § 451, dens Stadfæstelse.
Naar Sag er anlagt mod Rekvirenten
af Udpantningsforretningen inden Udløbet
af de i § 452 ommeldte 4 Uger, kan Rekvisitus mod at stille Sikkerhed standse Rekvirentens Ret t i l at bortscelge det Udftantede, saalcenge indtil det t i l Prøvelse af
Udpantningsforretningen anlagte Søgsmaal
er afgjort ved endelig Dom; Paastanden
kan i saa Fald rettes paa Udpantningsforretningens Ophævelse. Er Rekvirentens
22
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Nct til at stride t i l Realisation ikte paa
den anfM'te Mande standset, kan Paastanden rettes paa Udpantningsforretningens
Ophævclse, forsaavidt det Udpcmtedc ikke
allerede maatte være bortsolgt, men i modsat
Fald kun paa Skadesløsholdelse.

§ 455.
Ligesom Rekvirenten, derunder indbefattet Staten, Kommuner, andre Myndigheder eller juridiske Personer, nnar Udpantningen under et i Medfør af § 453
eller § 454 anlagt Sogsmaal findes
ulovlig foretagen, i Overensstemmelse med
de hidtil Gældende Regler har at erstatte
Skyldneren al af Forretningen flydende
Skade, saaledes vil han ogsaa have at godtgøre Skyldneren Sagens Omkostninger i alle
Instanser, saafremt Fordringen ikke skyldtes
eller ikke var forfalden, da Udpantningen
foregik, og det derhos ikke er Skyldneren,
der har fremkaldt eller bestyrket den nrigtige
Opfattelfe af Retsforholdet, som Rekvirenten
har gjort Gældende.

Kapitel X X X I X .
Indsættelses- og Udsættelsesforretninger.
§ 456.
Det skal fremdeles i samme TilFældc
som hidtil staa vedkommende Berettigede
aabent at fordre Fogdens Hjcelp t i l at indsættes i eller udsætte Andre af Besiddelsen
af fast Ejendom eller efter Omstændighederne af rørligt Gods, uden at sædvanligt
Eksekutionsgrundlag er t i l Stede. Ogscm
skal Fogdens Hjcelp fremdeles ligesom
hidtil kunne fordres til at gøre Forældrceller værgemyndighed Gældende med Hensyn
t i l Umyndige, uden at sædvanligt Eksekutionsgrundlag er t i l Stede.
Naar en Panthaver i Henhold t i l D.
L. 5—7—8 og 9 vil træde t i l sit Pant,
skal dette ske ved en af Fogden foretagen
Indsættelsesforretning.
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§ 457.
Fornden at det i de i foregaaende
Paragraf omhandlede TilFældc selvfølgelig
staar Rekvisitus frit for at fremfare sine
Indsigelser
mod Forretningens Fremme
for Fogden til Paakcndelse i Overensstemmelse med de almindelige Regler i Kapitel
X X X I I , skal det, naar Rekvisitus har
andre Indsigelser imod Forretningen at
gøre gccldende end saadannc, som gaa ud
paa, at den ikke lovlig kunde finde Sted
uden sædvanligt Eksekutionsgrundlag, eller
at der ved dens Foretagelse ikke er brngt
den rette Fremgangsmaade, være ham tilladt,
forsaavidt han ikke vil gore Ansvar imod
Fogden Gældende, og han ikke allerede har
Mj'ist Anke eller Kære, at anlcrgge Regresftgsmaal i fyrste Instans imod Rekvirenten. Under dette S«Zgsmaal, so>n maa
anlægges inden 8 Uger, kan der da efter
Omstændighederne saavel tilkendes ham Erstatning i Anledning af den formentlig
ulovlige Forretning som ogsaa gives Dom
for, at Forretningen bsr være ovhævet.
§ 458.
Imod Fogdens Afgørelser under de i
§ 456 omhandlede Forretninger kan der benyttes henholdsvis Anke eller Kcrre i Overensstemmelse med de almindelige Regler om
Retsmidler imod de t i l Dommes FuldbyrW^lse sigtende Fogedforretninger <M. navnlig

ss 439 ff.).
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Sjette Mmt.
De forelsbige Retsmidlsr.
Kapitel XI..
Arrest.

§ 459.
T i l Sikkerhed for et Krav, der lyder
paa Penge eller Penges Værd, kan Arrest
paa Gods sinde Sted, naar
1) Udlæg for Kravet ikke endnu kan
gøres i Godset, og derhos
2) enten Fordringen er forfalden,
eller der er Grund t i l at befrygte, at
Skyldneren ellers ved at bortflytte eller
førstik
umuliggøre eller dog væsentlig vanskeliggøre
Adgangen t i l i sin Tid at opnaa Dom og
gøre Eksekution.
Med Hensyn t i l Arrest for BodmeriGæld har det sit Forblivende ved SBlov 1.
April 1892 § 185.
§ 460.
Arrest paa Person som Sikkerhedsmiddel for Fordringer af den i § 459 ommeldte Beskaffenhed kan kun anvendes paa
Skyldnere, der staa i Begreb med at forlade Landet for bestandigt eller paa ubestemt Tid, i Anledning af forfaldne Fordringer, for hvilke de i Følge denne Lovs
Regler vilde kunne sagsyges ved danske
Retter.
§ 461.
Arrest paa Gods kan ikke foretages i
Ting, hvori der ikke vilde kunne »Mes Eksekution for den paaGældende Fordring.
Naar et Skib er udklareret for en Rejse
og øvrigt sejlfærdigt, kan Skipperen og
Skibsmandskabet ikke arresteres for Gæld.
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I Overensstemmelse med de Gældende
Regler kan der tilstaas Fritagelse for Arrest for de i Laane- og Sparekasser samt
andre lignende Institutioner indsatte Summer
og disses Renter, saa lcenge de indestaa

sammesteds.
§ 462.
Arrest kan afværges, og foretagen Arrest
falles Ophævet, naar Skyldneren stiller forneden Sikkerhed for den Fordring med
Renter og Omkostninger, i Anledning af
hvilken Arrest søges.
Om den tilbudne Sikkerhed i Følge
SWrrelse og Beskaffenhed er fyldestgørende,
bedømmes af Fogden efter et S k M .
8 463.
Arrest paa Gods medfører, at Skyldneren fra det Djeblik, Arrestdekretet er afsagt, bliver uberettiget t i l at forflytte, forbruge, tilintetgøre eller ved Retshandler
raade over de arresterede Genstande, derunder oppebcere arresterede Fordringer.
For at Arrestens Retsvirkning skal
kunne gøres Gældende overfor en godtroende
Tredjemand, saaledes at de foretagne Retshandler tabe Gyldighed, er det nødvendigt,
at Tinglcesning af Arrestdekretet har fundet
Sted ved Skyldnerens personlige Værneting
er, hvis Arresten er gjort i fast Ejendom,
ved dennes Værneting. Er Arrest foretagen i Gældsbrev, udfordres derhos, at
der paa dette er gjort en Paategning herom,
og naar Arrest er gjort i Fordringer, der
ikke grundes paa Gældsbreb, maa der gives
Skyldneren efter Fordringen Underretning
om Arresten, hvilket ligeledes bliver at iagttage overfor Skyldneren efter et Gældsbrev for Rentebetalingens Vedkommende.
Med Hensyn t i l Arrest i registreringspligtige Skibe har det sit Forblivende ved
Skibsregistreringslov 1. April 1892 § 49
§ 464.
Arrestrekvirenten er i Reglen ikke berettiget t i l at lade de arresterede Genstande
tage fra Skyldneren. Dog kan Fogden ved
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rsrligt Gods, naar de arresterede Genstandes
Beskaffenhed eller Skyldnerens Person og
Forhold opfordre dertil, bestemme, at dc
arresterede Genstande skulle tages under Vcvogtning af ham selv eller af Nogen, der
hertil as ham beskikkes paa Skyldnerens
Bekostning.
§ 465.
Arrest pan Person sker ved Henscettelse i GældsFængsel ved Fogdens Foranskaltning. Hvis Skyldneren ved Henførelsen
til eller Opholdet i GældsFængslet vilde
lide Skade paa Helbred, kan GældsFængsel
ikke anvendes eller kun med saadannc
Lempelser, som Fogden Dnner fornødne.
I GældsFængslet maa der ikke paalægges Skyldneren anden Indskrænkning i
Henseende t i l hans Levevis, end Fængslets
Orden med Nødvendighed kræver.
§ 466.
GældsFængsel kan ikke anvendes, naar
en t i l Fordringens Størrelse svarende
Sikkerhed kan fanes ved Arrest paa Gods.
s 467.
Arrest paa Person kan ikke anvendes
for Fordringer, der ere mindre end
100 Kr.
For Fordringer under 200 Kr. maa
Fængslingens Varighed ikke overstige 4 Uger,
for Fordringer under 400 Kr. 8 Uger,
for Fordringer under 1000 Kr. 12 Uger,
for Fordringer under 2000 Kr. 16 Uger,
for Fordringer under 4000 Kr. 20 Uger,
for swrre Fordringer 24 Uger.

§ 468.
Selv om de i foregaaende Paragraf
angivne Tider ikke ere forløbne, ophører
Skyldnerens Fængsling i alle Tilfælde:
1) saasnart Eksekution kan gøres for den
Fordring, t i l Sikkerhed for hvilken Arresten er foretaget, enten i Følge en
under Arrestforfslgningssagen eller paa
anden Mande erhvervet Dom eller i
Følge et offentlig Forlig;
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2) saasnart den arresterede Skyldners Bo
her i Landet er taget Under Konkursbehandling;
3) saasnart den arresterede Skyldner oplyser, at han Intet ejer, hverken her i
Landet eller andetsteds, hvori Eksekution
kunde gøres for Fordringen.
§ 469.
Den Arresteredes Hensættelse i GældsFængsel sker paa Rekvirentens Regning. De
herved foranledigede Udgifter kunne ikke
fordres godtgjorte af Skyldneren.
§ 470.
De Udgifter, hvis Udredelse paahbiler
ved GældsFængsels Anvendelse,
^ r e dels Underholdspenge t i l Skyldneren,
dels Varetcegtspenge til Arrestforvareren.
Underholdsftengene fastsattes t i l 8 Kr.
om Ugen i Tiden fra 1. Maj til 1. November og 10 Kr. om Ugen i Tiden fra
1. November t i l 1. Maj. Varetcegtspengene
fastsættes til 2 Kr. om Ugen t i l alle Tiderpaa Aaret.
Andre i Anledning af GældsFængslets
Anvendelse forngdne Udgifter, saasom t i l
Lokale, til dettes Renholdelse, t i l fonwdne
Sengklæder og Boskab m. m. udredes af det
Offentlige. Skyldneren har selv at bekoste
. Lys og Varme.
D

§ 471.
De i foregaaende Paragraf omhandlede Underholds- og Varetcegtspenge har
Rekvirenten at erlægge henholdsvis til
Skyldneren og til Arrestforvareren forud
for mindst en Uge ad Gangen, første Gang
inden eller ved Skyldnerens Indsættelse i
GældsFængslet og senere inden det hertil
svarende Klokkeslet hver Ugedag derefter.
Undlader Rekvirenten at betale paa
foranførte Maade, er Skyldneren berettiget
til straks at løslades, og han kan ikke mere
Fængslcs for samme Fordring.
§ 472.
Arrestforretninger udfares af Fogden.
Ved deres Foretagelse benyttes Vidner paa
den Maade, som i § 326 er foreskrevet.
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Den i § 32ss, sidste Stykke, givne
Forskrift er ogsaa anvendelig paa Arrestforretninger.
s 473.
Hvilken Foged der er pligtig eller
berettiget til at foretage Arrestforretninger, afgsrcs efter de i § 327 givne
Regler.
s 474.
Den, der vil erhverve Arrest paa Nogens
Gods eller Person, har at indgive skriftlig
Begæring herom t i l vedkommende Foged,
ledsaget af de Dokumenter og øvrige Oplysninger, som ere for Haanden.
I Reglen har Fogden ftr Forretningens Foretagelse at afkræve Rekvirenten en
Sikkerhedsstillelse, reel eller personlig, med
Hensyn til det Erstatningsbeløb, som vilde
tilkomme den, hos hvem Arresten er gjort, i
Tilfælde af dennes Ulovlighed; kun hvor de
foreliggende Oplysninger Dnnes at indeholde
et fuldstændigt Bevis for Arrestens Lovlighed,
er Sikkerhedsstillelse ufornoden, saalcenge
ikke Beviset svækkes ved det under Forretningen oplyste. Dog bsr der ikke en Gang
mod Sikkerhedsstillelse indrammes Arrest,
naar det i Fvlge det for Fogden oplyste
Dnnes, at Fordringen er ugrundet. Alle
SpMgsmaal om Sikkerhedsstillelsens Art
og Størrelse afgør Fogden efter sit SkM.
søges Arrest for en af de i § 290
ommeldte Fordringer, kan der ikke afkræves
Arrestrekvirenten Sikkerhedsstillelse, medmindre der fra Skyldnerens Side under
Arrestforretningen fremkommer saadanne I n d sigelser, som kunne fremsættes under den i
Anledning af Fordringen anlagte Sag, jfr.
Kap. X X V .
s 475.
Arrestforretningen begynder paa Skyldnerens Bopæl eller i Mangel af en saadan
paa hans sædvanlige Opholdssted, men kan
dog 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 Forretningens Genstand forefindes.
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§ 476.
Med Hensyn til Parternes møde under
Forretningen m. m. Gælde de i § 363 givne
Regler.
s 477.
Arrestforretningen begynder med, at
Fogden opfordrer PaaGældende t i l ved
Sikkerhedsstillelse eller Betaling at tilfredsstille Rekvirenten, hvorpaa han, naar dette
ikke straks sker, efter Afgørelfc af mnlige
Indsigelser strider til Arrestens Udforclfe.

§ 478.
Arresten kan kun udstrækkes til saa meget
af Skyldnerens Gods, som i Henhold til
Ren under Forretningen foretagne Vurdering
oehøves t i l at sikre Rekvirentens Fordring
i Forbindelse med de sandsynlige Ndgifter
ved Arresten.
§ 479.
Med Hensyn til Valget af de Genstande, hvori Arresten gøres, forholdes der
efter de i §§ 352 og 353 givne Forskrifter,'
ligesom der iøvrigt ved Arrestforretningers
Foretagelse, med de af Forholdets Natur
følgende Lempelser, gaas frem efter de om
Eksekutionsforretninger i § 365—373 givne
Regler.
§ 480.
^
I Fogedprotokollen optegnes nøjagtigt
Ule de enkelte Genstande, hvori Arrest
gøres, og ved hver enkelt Genstand tilføjes
dens Værdi efter den stedfundne Ansættelse.
Fogden erklærer derefter t i l Protokollen de ofttegnede Genstande 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, fom kommer i Strid
med Arrestrekvirentens Ret. Er Skyldneren
ikke til Stede, gives der den eller dem, som
i Henhold t i l § 363 tilkaldes paa hans
Vegne, Paalæg om at give ham en saadan
Betydning. Efter Omstændighederne kan et
lignende Paalæg gives den Trediemand, i
hvis Besiddelse det Arresterede er.
23
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Er Arrest paa Person paalagt, tilkendegives det af Fogden Skyldneren, hvis han
er t i l Stede, at han er belagt med gældsFængsel, hvorefter Fogden beordrer ham
straks henbragt til GældsFængstet. I modsat
Tilfælde er det Rekvirentens egen Sag at
drage Omsorg for Udførelsen af Arrestkendelsen ved Skyldnerens Indsættelse i GældsFængsel, og han kan hertil fordre Politiets
Bistand. Saasnart Indsættelsen i GældsFængstet er sket, har Rekvirenten sjeblitkelig
at meddele Fogden Underretning herom;
denne gsr, efter at have hørt Arrestforvarerens Forklaring, forneden Bemcerkning i
Fogedftrotokollen om Tiden og Klokkeslettet
for Indsættelsen.
8 481.
Hvis der ikke allerede er anlagt Retssag i Anledning af den Fordring, for hvilken Arrest er gjort, skal Rekvirenten, naar
Skyldneren ikke under eller efter Forretningen har frafaldet Forfølgning, inden en
Uge efter Arresten, anlægge saadan Sag,
under hvilken han tillige skal nedlægge særstilt Paastand paa, at Arrestens Foretagelse
stadFæstes. Retten kan bestemme, at Spørgsmaal vedrørende Arrestens StadFæstelfe forhandles særstilt, jfr. § 94.
Er Retssag i Anledning af paagceldende Fordring svævende ved første Instans,
bliver der inden forncevnte Frist at anlægge
en særstilt Arrestsag ved den samme Ret,
ved hvilken hin Sag behandles. Det er
Retten forbeholdt at bestemme, at Arrestsagen skal sættes i Forbindelse med Hovedsagen, faavelsom at den ene af disse Sager
skal udsættes, indtil den anden er paakendt,
jfr. §§ 94 og 95.
Er Dom falden i første Instans i Retssagen, hvorunder den Fordring er indtalt,
far hvilken Arresten er gjort, anlægges Arrestsagen ved den Ret, af hvilken hin Sag er
bleven paakendt. Retten kan i Tilfælde af
Anke udsætte Arrestsagens Forhandling i det
Hele eller for en Del, j f r § 95.
Naar ArrestforMgning sinder Sted
som særstilt Sag, er Forligsmægling unB^
vendig.
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Reglerne om Arrestens og Fordringens
Forfølgning blive med de fornødne Lempelser at anvende, naar Arrest er afværget
ved Sikkerhedsstillelse.
Arrest for VodmeriGæld behovcr ikke
at forFølges til Stadfæstelse.
§ 482.
Kommer Skyldneren, efter at Arresten
er gjort, under Konkurs, eller dor han, og
offentligt Skifte uden Gælds Vedgaaelse
sinder Sted efter ham, bortfalder Arrestrekvirentens Forpligtelse til at anlægge
Retssag i Anledning af Fordringen eller
Arresten. Den af Rekvirenten i Anledning
^ a f Arresten stillede Sikkerhed lsøgives dog
naar 8 Uger ere gaaede efter Arrestens
Foretagelse eller, hvis Sag har været anlagt
og hceves, 8 Uger efter Ophævelsen, og der
derhos ikke fra Boets Side er rejst Sag
om Erstatning. Er dette sket, maa det
endelige Udfald af Sagen afventes.
s 483.
Under Arrestsagen vankendes det, om
Aresten er loblig gjort. Er Retssag i Anledning af den paaGældende Fordring fvcevende, og Arrestsagen ikke behandles i Forbindelse med Hovedsagen, kunne Indsigelser
mod Fordringens Rigtighed ikke fremføres
^nder Arrestsagen.
Iøvrigt kunne alle
Undre Indsigelser vedkommende Arrestens
Lovlighed fremsættes og paakendes under
Arrestsagen, uden Hensyn t i l om de tilforn
have været undergivne Fogdens Afgørelse.

§ 484/
Klager fra dens Side, hos hvem Arresten er gjort, sigtende t i l at bevirke Ophævelse af den foretagne Arrest som ulovligt gjort, kunne overfor Arrestrekvirenten
alene fremføres henholdsvis under Arrestsagen eller den i Anledning af Fordringen
anlagte Retssag.
§ 485.
Arresten kanOphævessaavel ved Dommen i Arrestsagen som ved Dommen i Hovedsagen.
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Arresten bortfalder først, naar Ankefristen for den Dom, hvorved den kendes
ugyldig, er udløbet, uden at Anke er iværksat, medmindre andet er bestemt i Dommen.
§ 486.
Forsommer Arrestrekvirentcn den ham
i følge det Foregaaendc paahvilende Forpligtelse til inden den i § 481 ommeldte
Frist at cmlæggc Arrestsag eller at anlæggc Sag i Anledning af Fordringen, eller
afvises eller hcevcs nogen af disse Sager,
kan Arresten fordres Ophævet, dog uden at
Arrestrekvirenten af denne Grund er udelukket fra igen at gøre Arrest for den samme
Fordring.
s 487.
En paalagt Arrest kan i det Hele eller
for en Del ofthceves af Fogden paa Grund
af Omstændigheder, som ere indtrufne efter
Arrestens Foretagelse. Paa Grund af formelle Feil ved ForfUgningssagen kan Arresten
kun fordres Ophævet i Medfor af § 486.
Forinden ArrestenOphæves,skalFogden
saavidt muligt give Arrestrekvirenten Lejlighed t i l at ytre sig, medmindre Grunden til
Ofthcevelsen er Udeblivelse med de anordnede
Underholds- og Varetcegtspenge.
Imod Fogdens Kendelse kan der, hvad
enten den gaar ud paa at Ophæve Arresten
eller nægte dens Ophævelse, iværksættes
Anke eller Kære i Overensstemmelse med
Reglerne om Anke eller Kære imod de til
Dommes Fuldbyrdelse sigtende Fogedforretninger, jfr. navnlig §§ 439 ff.
Fogdens Ophævelsesdekret kan ikke
hindres fra at træde i Virksomhed ved Anvendelse af Anke eller Kære.
§ 488.
Befindes en Arrest i det Hele ulovlig,
enten fordi den Fordring, for hvilken den
er iværksat, ikke ved endelig Dom befindes
grundet hverken i det Hele eller for en Del,
eller fordi Arresten selv, bortset fra Fordringens Rigtighed, lider af Mangler, som
medføre dens Ugyldighed, og som kunde have
været undgaaede af Arrestrekvirenten ved
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forneden Agtpaagivenhed, er Arrestrekvirmten Pligtig at yde den, hus hvem Arresten er gjort, Erstatning for Tab, Tort og
Krcditspilde. Besindes Arresten ulovlig for
en Del, er Arrestrekvirenten pligtig at erstatte den, hos hvem Arresten er gjort, det
særligc Tab og den særlige Kreditspildc, som
maatte være en Følge af, at der er bleven
givet Arresten en for stor Udstrækning.
Bortfalder eller Ophæves en gjort
Arrest paa Grund af efterfølgende Omstændigheder, tilkommer der den, hos hvem Arresten er gjort, Erstatning for Tab, Tort og
Kreditspilde, naar det maa antages, at
Arresten, om den var bleven behørig forfulgt og holdt ved Magt, vilde have medWrt faadant Ansvar.
§ 489.
Krav paa Erstatning i Anledning af
Arresten kan gøres Gældende mod Arrestrekvirenten enten som Modkrav under Arrestsagen eller under et selvstændigt Søgsmaal
i første Instans, hvilket sidste dog først kan
anlægges, naar Arresten enten ved Dom
er kendt ugyldig, eller ved Fogdens Kendelse (§ 48?) Ophævet; saadant selvstændigt
Søgsmaal maa i saa Fald anlægges inden
12 Uger.
§ 490.
Ophæves Arresten af overordnet Ret,
for hvilken Fogdens nægtelse (§ 487) af at
ofthceve Arresten er indbragt, kan der ved
samme Dom tillægges den, hos hvem Arresten er gjort, den ham tilkommende Erstatning hos Arrestrekvirenten.
s 491.
V i l Nogen drage Fogden t i l personligt
Ansvar i Anledning af hans Embedsforhold
med Hensyn til Arrestens Foretagelse eller
nægtelse, maa dette ske ved Anke.
§ 492.
Fogdens nægtelse af Arrest er Genstand for Kcrre efter Reglerne i Kap. X X X VII.
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Kapitel X I . ! .
Forbud.
§ 493.
Ved Forbud, foretaget af Fogden, kan
der gives en eller flere bestemte private
Personer saavelsom Repræsentanter for Stat
eller Kommune i disses Egenskab som Ejere af
faste Ejendomme eller som Medkontrahenter
i Kontraktsforhold Paalæg om at undlade
Handlinger eller Foretagender, fom stride
imod ForbuDørekvirentens Ret, og som de
PaaGældende paa Grund heraf, selv uden
Forbudet, vilde være uberettigede t i l at
foretage.
Forbud mod Ægteskab kan sinde Sted
ligesom hidtil.
§ 494.
Forbud kan gøres, uagtet det ikke for
Fogden bevises, at de Handlinger, der skulde
forbydes, ere stridende med ForbuDørekvirentens Ret, men denne maa i saa Fald
stille Sikkerhed for den Skade og Ulempe,
fom ved Forbudet kan foraarsag.es den
PaaGældende.
Dog maa Forbud end ikke imod Sikkerhedsstillelse iværksættes, naar det maa
antages, at det er ulovligt.
§ 495.
Forbud kan kun gøres, naar den, mod
hvem Forbudet rettes, ved gærning eller
Ord har givet Grund t i l at antage, at
han vil foretage de Handlinger, som skulle
forbydes. Kan fyldestgørende Bevis i saa
Henseende ikke fremskaffes for Fogden, kan
det paalægges ForbuDørekvirenten at stille
Sikkerhed som Betingelse for at faa Forbud
iværksat.
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Forbudet bsr ikke meddeles, naar det
Mnnes, at en af Rekvisitus tilbudt Sikkerhed eller den Straf, fom Lovens almindelige Regler hjemle for Retskramkelsen, yder
Rekvirenten tilstrækkeligt værn.

§ 496.
I de i de tvende foregaaende Paragrafer
omhandlede Tilfælde bestemmer Fogden i
følge Skøn over famtlige Omstændigheder
Sikkerhedens Art og Størrelse.

§ 497.

Den, der modvillig obertræder et for
Mm ved Fogden nedlagt Forbud, kan under
en af ForbuDørekvirenten anlagt Sag dsmmes
til Straf af Bøder eller Fængsel og i Forbindelfe Hermed efter Omstændighederne til
Erstatning. spørgsmaalet om Idsmmelse af
Straf og Erstatning kan dog udsættes, indtil
Forbudssagen er afgjort.
Naar Forbud ved Fogden er nedlagt,
har Politiet paa ForVuDørekvirentens Begæring at yde Bistand til Forbudets Opretholdelse ved at hindre PaaGældende i at
foretage Overtrædelseshandlinger, tilintetgøre, hvad der maatteværeforetaget i Strid
med Forbudet, og deslige.

§ 438.
Enhver, der, vidende om et Forbud,
yder den, mod hvem Forbudet er rettet,
Vistand t i l de forbudne Foretagenders Udførelse, bliver, forsaavidt Forbudet stadFæstes.
erstatningspligts overfor ForbuDørekvirenten.

§ 499.
I yvrigt blive med de Lempelser, som
Følge af Forholdets Beskaffenhed, de Regler
at anvende, som i det foregaaende Kapitel,
navnlig §§ 472-476 samt §§ 480—481 og
483—492, ere givne om Arrest.
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§ 500.
Forbnd imod en Fordrings Udbetaling,
et Skibs Afsejling eller overhovedet en
Genstands Forflyttelse eller anden Raadighedsudsvelse over den er, naar Hensigten
hermed er at føge Sikkerhed for Fyldestgørelsen af Krav af den i § 459 ommeldte Art, uden Henfyn til, hvorledes Forretningen benawnes, i Et og Alt at betragte som Arrest i den vaagældende
Fordring eller Genstand. Som en følge
heraf blive de i forrige Kapitel om Arrest
givne Regler i alle Henseender at anvende
paa saadanne Forretninger.
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Syvende Ffsnit.
Skifte af Dodsbo og Faellesbo m. v.
samt Konkurs.
Kapitel XI^II.
Skifte af Dødsbo og føresbo m. v.
8 501.
Med Hensyn t i l Behandlingen af
Dødsboer saavelsom af de ivrige vær, der
omhandles i Skifteloden af 30. November
1874 med dertil sig sluttende Love, har det
sit Forblivende ved denGældendeRet med de
Forandringer, som følge af de i denne Lov
indeholdte Regler.
§ 502.
Naar en paa offentlig Skifte anmeldt
fordring eller et der fremsat Krav med
Densyn t i l de under Skiftebehandling
værende Midler modsiges af Nogen iblandt
Boets Vedkommende, og det ikke lykkes at
tilvejebringe Forlig ved mægling af Skifteretten, afgsr denne, om vaaGældende Paastand skal bestrides af Boet, hvilket Sidste
ogsaa kan besluttes af Skifteretten, hvor
denne paa Embeds Vegne finder at burde
modsætte sig den, eller om Boet ikke skal
ovtræde som Part, men overlade Vedkommende selv at udfare Tvisten.
§ 503.
Skal en Paastand eller Fordring bestrides fra Boets Side, har Skifteretten
snarest muligt herom at underrette den, der
har fremfat Paastandeu eller anmeldt Fordringen, samt tilkendegive ham, at han maa
^'4
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forfølge sit Krav ved sædvanlig Rettergang
mod Boet.
Anlægges Sag ikke af dm
PaaGældende inden 4 Uger herefter, bliver
Boet at oftgøre, som om Paastanden ikke
var bleven fremsat, eller Fordringen ikke
var bleven anmeldt.
Overlades det t i l den, som modsiger
Fordringen eller Paastanden, selv at udfare
Tvisten, har Skifteretten at tilkendegive ham,
at han inden 4 Uger maa anlægge Retssag
imod den, som har anmeldt Fordringen eller
nedlagt Paastanden, da der i modsat Fald ved
Boets Opgørelse ikke vil blive taget Hensyn
t i l hans Indsigelse imod Fordringen eller
Paastanden.
De ovennævnte Underretninger fra Skifteretten meddeles paa den Mande, denne
sinder hensigtsmæssig; det er tilladt at benytte anbefalet Brev.
Ville Parter, imellem hvilke en Tvist
paa Skiftet er opstaaet, overlade Sp^rgsmaalets Afgørelse t i l Skifteretten, er denne,
naar ingen Bevisførelse ved Vidner, Syn
eller Parternes egen Forklaring behøves,
pligtig at afsige en Kendelfe, ved hvilken
Spørgsmaalet da er afgjort paa famme
Maade som ved Voldgift.
§ 504.
De i foregaaende Paragraf omhandlede
Sager kunne anlægges ved det Steds Underret, hvor Boet behandles, eller, forsaavidt
Sagen i Følge dens Genstand henhprer
under LanDøret, ved den LanDøret, under
hvilken vedkommende Skifteret staar.
Dog skal det, hvor en Fordring bestrides af Boet, altid staa den, der nedlægger Paastanden eller anmelder Fordringen,
frit for at anlægge Sagen ved Underret
uden Hensyn t i l dens Genstand.
8 505.
Boet er i de i § 503, første Stykke,
omhandlede Tilfælde felv at anse fom Modpart, hvorfor Stævningen lyder paa det og
forkyndes for Skifteretten paa Boets Vegne.
Det paahviler Skifteretten at førge for,
at Boet under Retssagen reprcesenteres paa
behørig Maade.
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§ 506.
Dommen i en i Henhold t i l § 503
anlagt Sag kan ikke, medmindre paaGældende
Parter frafalde Anke imod Dommen, eller
den kun kan paaankes efter særlig Tilladelse,
lægges til Grund for Boets videre Behandling, førend den almindelige Ankefrist er udløben ubenyttet.
Skulde Dommen blive forandret eller
annulleret ifølge senere Paaanke, tages behørigt Hensyn hertil bed Boets videre Behandling, i fornødent Fald ved Omgørelse
af det Foretagne, hvis Skifte ikke endnu
er sluttet, men efter den Tid maa enhver
Forandring føges iværksat ved Paaanke af
Repartitionen.

§ 507.
Spørgsmaal om Boets

Overtagelse,

Bestyrelse — derunder Fastsættelse af de i
Skifteloven af 30 November 1874 § 31,
2. Stykke, og § 33, 2. Stykke, omhandlede
Vederlag — Udlevering og, med de af §§ 502
og 503 flydende Begrænsninger, ogsaa om
dets Opgørelse vankendes af Skifteretten.
Tvistigheder angaaende disse Sfhørgsmaal
behandles efter de for Underretssager foreskrevne Regler. Forligsmægling foregaar
ved Skifteretten.
s 508.
Kendelser eller Beslutninger af Skifteretten, der forefalde under Boets Behandling, kunne, forsaavidt der overhovedet er
Udgang t i l at indbringe dem t i l højere
Rets Prøvelse (jfr. § 510), paaKæres til
den LanDøret, under hvilken Skifteretten
staar. Boets Behandling bliver dog ikke
desto mindre at sortsætte, men Skifteretten
har i saa Fald at drage Omsorg for, at
den Ankendes Ret ikke foregribes ved Behandlingen, medens Kæremaalet staar paa.
Kæremaalet maa iværksættes inden 2
Uger, efter at paaGældende Beslutning er
tagen eller Kendelse afsagt.
Dog kan LanDørettens Iustitiarius efter
et af vedkommende Part indgivet skriftligt
Andragende, hvormed de fornødne Oplys-
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ninger maa Følge, undtagelsesvis indtil N
Maaneder, efter at Beslutningen er tagen
eller Kendelsen afsagt, tilstede Kæres Iværksættelse, naar ganskesæregneOmstændigheder
retfærdiggøre, at Parten ikke i rette Tid
har iværksat Kære.
§ 509.
Den tilendebragte Skiftebehandling og
i Forbindelse hermed de Under samme afsagte Kendelser og tagne Beslutninger, forsaavidt som disse ikke have været gjort til
Genstand for Kære, kunne paaankes t i l den
LanDøret, under hvilken Skifteretten staar.
Anke maa iværksættes inden 4 Uger,
efter at Skiftet i Henhold t i l Reglen i Lov
af 30. November 1874 § 50 ansees som
sluttet.
Dog kan Oprejsning imod Undladelse
af at iværksætte Anke inden den forestrevne
Tid øvrigt i Overensstemmelse med Reglen
i § 508, sidste Stykke, gives indtil 1 Nar
efter Skiftets Slutning.
§ 510.
Anke eller Kære kan ikke finde Sted
imod de Bestemmelser, der af Skifteretten
træffes iFølge Lov af 30. November 1874,
§8 16, sidste Stykke, 19, tredie Punktum,
23, 24, første Punktum, 27, sidste Punktum,
30, sidste Punktum, 32, 47, første Punktum,
51, første Stykke, o g . 75 samt denne Lovs
§ 502.
s 511.
Anke foregaar i Overensstemmelse med
de om Anke fra Underret t i l LanDøret i
tredie Afsnit givne Regler med de Lempelser,
som Følge af Forholdets Natur.
AnkeStævningen forkyndes for Skifteretten, der paa Boets Bekostning har at
drage Omsorg for, at der i fornødent Fald
tages til Genmæle.
Den for Skifteretten stedfundne Procedure er ikke bindende, og der er endog Intet
til Hinder for, at Tillæg t i l og Rettelser
i de tidligere Paastande fremsættes. Dog
kunne Parterne ikke tilbagekalde de af dem
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for Skifteretten afgivne protokollerede Erklæringer med Henfyn til Sagens Sammenhæng.

s 512.
Kære foregaar med de Lempelser, fom
Følge af ovenstaaende Bestemmelser, efter
samme Regler fon: Kære t i l LanDøret over
Underrettens Afgørelser, jfr. Z 239.

§ 513.

Naar en i Henhold til § 509 iværksat
Anke har fundet sin Afgørelse ved LanDøret,
kan der i Reglen ikke ske yderligere Anke
til højesteret. Dog kan Højesterets I u stitiarius i Forbindelse med to af ham t i l tagne Medlemmer af Retten tillade, at
Sagen undtagelsesvis indbringes for Højesteret. Andragende herom fremsattes og behandles paa den i § 246 fastsatte Maade.
Om Anke til Højesteret Gælde de almindelige Regler i Kap. X X I .
Landrettens Afgørelse i Anledning af
Kære er ikke Genstand for yderligere Kære
til Højesteret.

Kapitel X I . I I I .
Konkurs.
s 514.
Med Hensyn til Behandlingen af Konkursboer har det sit Forblivende ved Reglerne i Konkursloven af 25. Marts 1872
og Lov om en forandret Affattelse af visfe
Paragrafer i Konkursloven af 15. April
1887 med de Forandringer, fom følge af
denne Lov.
§ 515.
Naar et i Konkursboet fremfat Krav
eller en anmeldt Fordring modsiges, eller
den Fortrinsret, som er tillagt samme paa
den i Henhold t i l Konkurslovens § 87
forfattede Oversigt, bestrides, og det ikke
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lykkes at tilvejebringe Forlig imellem de
PaaGældende (jfr. Konkurslovens § 88),
har Skifteretten at fremkalde en Beslutning af Boets Vedkommende (jfr. Konkurslovens §§ 74 og 75), om og for hvilket
Beløb Boet vil anerkende Fordringen, og
hvilken Fortrinsret det vil indrømme den.
Herom underretter Kurator snarest muligt
den paaGældende Fordringshaver samt tilkendegiver ham, at han, hvis han ikke vil
sinde sig i at behandles paa denne Maade,
maa forfølge sit Krav ved sædvanlig Rettergang imod Boet. Underretningen meddeles
paa den Maade, Skifteretten sinder hensigtsmæssig; det er tilladt at benytte anbefalet
Brev. Anlægges Sag ikke af den PaaGældende inden 4 Uger herefter, bliver Fordringen
ved Boets videre Behandling og Opgørelse
kun at anerkende forsaavidt og med den
Fortrinsret, som Boet har indrømmet.
Fordringshavere, som have Interesse
i at bestride en Fordring, uagtet Boet ikke
vil modsige den eller den for samme vaastaaede Fortrinsret, have Adgang hertil,
forsaavidt der ikke af Boet er sluttet
Overenskomst med Vedkommende om Tvistens
Genstand, og Sagens Forfølgning ikke udsætter Boet for Tab af Rettigheder. De
paaGældende Fordringshavere have i faa
Fald at anlægge Retssag inden 4 Uger,
efter at Boets Beslutning er taget. I modsat Tilfælde bliver der ved Boets Opgørelse ikke taget Hensyn t i l deres Indsigelser.
De ere pligtige at lade Stævningen forkynde
for Boets Kurator.
Ville Parter, imellem hvilke en Tvist
er opstaaet, overlade spørgsmaalets Afgorelse t i l Skifteretten, er denne, naar ingen
Bevisførelse ved Vidner, Syn eller Parternes
egen Forklaring behøves, pligtig at afsige
en Kendelse, ved hvilken Spørgsmaalet da
er afgjort paa samme Maade fom ved
Voldgift.
§ 516.
De i foregaaende Paragraf omhandlede
Sager kunne anlægges ved det Steds Underret, hvor Boet behandles eller, forsaavidt
Sagen iFølge dens Genstand henhører under
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LanDøret, ved den LanDøret, under hvilken
vedkommende Skifteret staar.
Dog skal det altid staa den, hvis Fordring eller nedlagte Paastand bestrides af
Boet, frit for at anlægge Sagen bed Underret nden Hensyn t i l dens Genstand.
s 517.
Boet er i de i § 515, fyrste Stykke,
omhandlede Tilscelde selv at anse som Modpart, hvorfor Stævningen lyder paa det og
forkyndes for Kurator paa Boets Vegne.
Det paahviler Kurator at ftrge for,
at Boet under Retsfagen repræsenteres paa
behsrig Mande.
§ 518.

Dommen i en i Henhold t i l § 515 an
lagt Sag kan ikke, medmindre vaaGældende
Parter frafalde Anke mod Dommen, eller den
kun kan paaankes efter særlig Tilladelse,
lægges til Grund for Boets videre Behandling, ssrend den almindelige Ankefrist er
udløbet ubenyttet.
Skulde Dommen blive forandret eller
annulleret iFølge en fenere Paaanke, tages
behørigt Hensyn hertil ved Boets videre
Behandling, i fornødent Fald ved Omgørelse
af det Foretagne, hvis Konkursbehandlingen
ikke endnu er sluttet, men efter den Tid
naa enhver Forandring syges iværksat ved
Paannke af Udlodningen.
§ 519.
Spørgsmaal om Boets Overtagelse,
Bestyrelse — derunder Fastsættelse af de i
Konkurslovens § 69 omhandlede Vederlag — Udlevering og, med de af § 515
flydende Begrænsninger, ogsaa om dets Opgørelse vankendes af Skifteretten. Tvistigheder angaaende disse spørgsmaal behandles
efter de for Underretssager foreskrevne Regler.
Forligsmægling foregaar ved Skifteretten.
§ 520.
Imod Kendelser eller Beslutninger as
Skifteretten, som forefalde under Boets Behandling, kan der udenfor de i Konkurs-
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luvens ^ 137 angivne TilFældc finde Kære
Sted til den LanDøret, under hvilken vedkommende Skifteret staar. Ligeledes er den
i Konkurslovens § 48, 2det Stykke, omhandlede Beslutning Genstand for Kære til
LanDøretten. Med Henfyn til Kære imod
den Beslutning af Skifteretten, hvorved en
antagen Akkord forkastes, blive de i Konkurslovens § 138 fastsatte Begrænsninger
at iagttage.
Den sluttede Konkursbehandling og i
Forbindelse hermed de under samme affagte
Kendelfer og tagne Beslutninger, forfaavidt
som disse ikke have været gjort t i l Genstand
for Kære, kunne paankes t i l den LanDøret,
under hvilken Skifteretten staar. Den Beslutning af Skifteretten, hvorved en antagen
Akkord er stadfæstet, kan dog kun i de i
Konknrslovens § 139 ncevnte Tilfælde indbringes til Prøvelse af LanDøretten; dette
sker ved Kære.
§ 521.
Ankefristen er 4 Uger.
Dog kan LanDørettens Iustitiarius efter
et af vedkommende Part indgivet skriftligt
Andragende, hvormed de fornødne Oplysninger maa Følge, undtagelsesvis indtil
1 Aar efter Konkursbehandlingens Slutning,
tilstede Anke, naar ganske sceregnc Omstændigheder retfærdiggøre, at Parten ikke i
rette Tid har iværksat Anke.
§ 522.
Kærefristen er 2 Uger.
Naar en Kendelse eller Beslutning, der
forefalder under Konkursbehandlingen, er
vaaKæret, bliver Boets Behandling ikke desto
mindre at fortsætte, men Skifteretten har
i saa Fald at drage Omsorg for, at den
Kærendes Ret ikke foregribes ved Behandlingen, medens Kæremaalet staar vaa. Er
der iværksat Kære imod den Beslutning,
hvorved en Akkord stadFæstes, maa Boet ikke
forinden Spørgsmaalets endelige Afgørelse
udleveres t i l Skyldneren, medmindre der
drages Omsorg for at sikre den Kærende.
Et Kærefkrift, der ikke paaberaaber sig nogen
af de i Konkurslovens § 139 ommeldte
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Ankegrunde, hindrer ikte Boets Udlevering
t i l Skyldneren.
Oprejsning imod Oversiddclse af Kærefristen kan gives efter Reglen i § 521, sidste
Stykke, dog ikke lcengerc end i 6 Maaneder.
§ 523.
AnkeStævning forkyndes for Kurator,
hvem det paahviler paa Boets Bekostning
at drage Omsorg for, at der. i fornodent
Fald tages t i l Genmæle.
s 524.
Med Hensyn til Alt, hvad der efter
Bestemmelserne i dette Kapitel skal iagt.tages af eller overfor Boets Kurator,
^træder i Boer, hvor ingen Kurator er beskikket, Skifteretten i dennes Sted (jfr. Kon-knrslovcns § 80).
§ 525.
Iøvrigt finde med Hensyn til Anke og
Kære i de ovenfor omhandlede Tilfælde
Reglerne i §8 511—513 tilsvarende Anvendelse.

Kapitel X L I V .
Auktioner i Dødsboer m. m. og i Konkursboer.
§ 526

Naar pantsatte Genstande skulle bortsoelges ved Tvangsauktion fra et Arv- og
Gældsfragaaelsesbo eller et Konkursbo, skal
Auktionen foretages af Skifteretten under
Iagttagelse af de i Kap. X X X I I I . til XXXVI.
indeholdte Regler og iøvrigt med de Lempelser, som Følge af Kunkurslov 25. Marts
1872 og Skiftelov 30. Nov. 1874, saaledes
som disse Love og Loven om en forandre:
Affattelse af visse Paragrafer i Konkurs
loven af 15. April 1887 forandres ved de
i nærværende Lov indeholdte Bestemmelser.
Kurator i Boet har at udfore, hvad der
25
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paaligger Rekvirenten af en Tvangsauktion.
Den, der besørger Inkassators Forretninger
for Boet, fungerer ogsaa som saadan, forsaavidt Tvangsauktionen angaar.
s 527.
I her omhandlede Boer skal enhver
Underpanthaver i fast Ejendom og dermed
som Tilbehor pantfat Løsøre være berettiget
t i l inden en Maaned efter Konkursens Begyndelse eller efter at Arv og Gcrld i Dødsbo
er fragaaet, at erklære, at han alene vil
holde sig til sit Pant og frafalde Fordring
paa Boet iøvrigt. I saa Fald kan enhver
faadan Panthaver forfølge sin Panteret
uafhcengigt af Skiftebehandlingen, dog nden
Indskrænkning i Boets Adgang t i l at sætte
Ejendommen t i l Tvangsauktion efter Reglerne i denne Lov, forsaavidt nogen Panthaver, der ikke benytter sig af heromhandlede
Adgang t i l felv at forftlgc sin Panteret,
bcgærer det, eller forsaavidt Boet vil forsage, om nogen Del af Pantets Anktionssum
kan tilfalde det, hvorhos i heromhandlede
Tilfoelde den pantsatte Ejendom i Henseende
t i l Skiftegebyret kun anses at henhøre t i l
Boets Masse med Fradrag af Beløbet af
de Pantefordringer, for hvis Vedkommende
Fordring paa Boet udenfor Pantet er frafalden.
§ 528.
Forsaavidt der Paa en af Boet rekvireret Tvangsauktion efter Budets Beskaffenhed ikke udkommer uoget Overskud t i l de
personlige Kreditorer, ug ingen af de Pantekreditorer, hvis Fordringer helt eller delvis
vilde erholde Dækning ved Budet, forlanger
Bortsalg, bliver Auktionen at hæve, saafremt
Panthaverne paa Boets Forlangende fra
Auktionen at regne paatage sig det fornsdne
med Hensyn t i l Ejendommens Bestyrelse og
holde Boet f r i for Udgifter i den Anledning.
I saa Fald er enhver af de ncevnte Panthavere, uden Hensyn til, om hans Fordring
ellers var forfalden, og om han maatte
have anmeldt den i Boet, berettiget t i l at
forfølge sin Panteret i Ejendommen, uafhængig af Skiftebehandlingen, i hvilket T i l -
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fælde den pantsatte Ejendom ikke medtages
ved Beregning af Skiftegebyret, men Panthaverne anses da at have frafaldet Krav
i Boet.
§ 529.
Naar iøvrigt Afhændelse ved offentlig
Auktion af et Bo's Effekter skal finde Sted,
sker dette efter Skifterettens Bestemmelse
enten ved denne selv eller ved en beskikket
Auktionsbeftyrer.
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Ottende Hffmt.
Kapitel XLV.
Lovens Troede« i Kraft. Overgangsbestemmelser m. m.
§ 530.
Denne Lov troeder i Kraft famtidig
med Loven om Domsmagtens Ordning m. v.
i Overensstemmelse med de i de følgende
Paragrafer nærmere givne Regler.
§ 531.
Fra den Dag, Loven troeder i Kraft,
behandles borgerlige Domsfager, som derefter tingFæstes (jfr. § 84), i Overensstemmelse med de Regler, som denne Lov foreskriver, dog at den i Medfør af den ældre
Lovgivning ved Forligskommissionernc stedfundne ForligsprMe forbliver gyldig. Derimod bliver Behandlingen af de Domssager,
i hvilke Stævning paa den ncevnte Tid
allerede er forkyndt, at tilendebringe i Overensstemmelse med de hidtil Gældende Regler.
Den, der meddeler Modparten Stoeuning i
Overensstemmelse med denne Lov, antages
derved at have lovlig frafaldet den Stcevning, fom han i Henhold t i l de hidtil gældende Regler maatte have udtaget og ladet
forkynde, men endnu ikke irettelagt.
§ 532.
Spgsmaal efter gældsbreve, med Hensyn t i l hvilke den i Frdn. 25. Januar 1828
hjemlede hurtige Retsforfølgning gyldig er
vedtaget, blive, forsaavidt de ikke i Følge
foregaaende Paragraf skulle behandles efter
de hidtil Gældende Regler, at behandle efter
de i Kapitel XXV. givne Regler, som om
disse vare paaberaabte i Gældsbrevet.
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§ 533.
I alle TilFældc. hvor Behandlingen af
cn Sag er foregaaet eller i Følge § 531
skal foregaa efter de hidtilGældendeRegler,
bliver der ogsaa med Hensyn t i l Anke at
forholde efter disse.
Dog skal Anken, forsaavidt ikke Ankefristen udløber tidligere i Medfor af den
hidtilGældendeRet, 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.
Oprejsning kan dog bevilges overensstemmende med de hidtil Gældende Regler.
s 534.
Paa Fuldbyrdelsen af Domme, som ere
afsagte inden Lovens træden i Kraft eller
i Sager, hvis Behandling i Medfør nf
§ 531 er foregaaet efter den hidtil bestaaende Ret, blive Reglerne i denne Lov at
anvende med de af Forholdets Natur flydende Lempelser.
Med Hensyn til Eksekution efter tinglæste Pantebreve med Pant i faste Ejendomme, der ere oprettede forinden Lovens
Ikrafttræden, forholdes efter Lov om Udpantning m. m. 29. Marts 1873, § 15,
1. Stk.
§ 535.
Med Henfyn til forelsbige Retsmidler, sum først bringes i Anvendelse efter
Lovens træden i Kraft, blive dennes
Regler i det Hele at følge.
§ 536.
Enhver, der forinden denne Lous
træden i Kraft er belagt med Arrest paa
Person, bor scrttes i Frihed, forsaavidt
og saafnart han i følge nærværende Lovs
Bestemmelser ikke vilde kunne holdes iGældsFængfel. Ligeledes bliver den Forhøjelse af
Underholdspenge, som fastsættes i § 470,
efter Lovens træden i Kraft at anvende
med Hensyn t i l allerede arresterede Skyldnere,
dog at overfor disse den Virkning, som er
forblindet med Udeblivelse af de befalede
Underholdspenges Betaling, ikke skal ind-
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træde førend en Uge, efter at vedkommende
Arrestrekvirent ved Fogdens Foranskaltning
er blevet underrettet om Forhøjelsen.
§ 537.

Alle Bøder efter denne Lov tilfalde
Statskassen.
§ 538.

Det vil ved særlig Lov være at bestemme, i hvilken Udstrækning Reglerne i nærværende Lov skulle gøres anvendelige vaa
Færøerne,

