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I. Hidtidige retningslinjer for dommeruddannelsen i Danmark.
De krav, der vil kunne: stilles med hensyn til dommeres uddannelse, falder naturligt
i to grupper: a) en vis kundskabstilegnelse gennem teoretiske og praktiske kursus, eventuelt
forbundet med opnåelsen af et nærmere foreskrevet eksamensresultat, og b) en vis tids
virksomhed i en eller flere stillinger af en sådan beskaffenhed, at tjenestens tilfredsstillende
udførelse giver anledning til at formode, at den pågældende også vil kunne gøre fyldest
som dommer.
Et særligt kundskabskrav for dommere indførtes her i landet allerede ved kgl. frd.
af 10. februar 1736 om examinibus juridicis, der i afsnit I § 1 bestemmer, at „ingen Studiosus maae herefter søge noget enten Dommer - eller Procurator - Embede eller anden
Civil-Bestilling, som i ringeste Maade med Justitien haver at bestille, med mindre han af
Facultate Juridica publice er examineret, og har faaet saadan en ^haracteer, som kan vidne
om hans Dygtighed til det Embede, han attraaer." Forordningens afsnit III §§ 1 og 2 tilsteder dog, at også ustuderede lovkyndige, der „have ladet sig privatim examinere og forhvervet gode Testimonia, frem for a ådre, til Bye- Birk- eller Herreds- Dommere og Skrivere
emploieres," men dog skal „cæteris paribus, ved slige Justits-Bestillinger studerede Personer
præfereres for ustuderede, som ingen bedre Testimonia kan fremvise". Det varede dog
længe, inden disse eksamenskrav trængte igennem i praksis, jfr. herom nærmere K. F.
Hammerich: Den danske Dommerstand under Enevælden, p. 81 ff, og først fra begyndelsen
af 1800-tallet kan en juridisk eksamen betragtes som en nødvendig forudsætning for opnåelsen af ethvert dommerembede. Ved kgl. frd. af 26. januar 1821 ang. det juridiske
studium ved Københavns universitet m. m. §§ 15 og 16 skærpedes eksamenskravene,
således at „ingen andre, end de, der have udholdt den fuldstændige juridiske Examen, kan
komme i Betragtning til Ansættelse i Embeder, som: . . . . Høiesterets Tilforordnede og
alle øvrige over- og underordnede Dommere;....", medens de, der alene havde underkastet
sig den juridiske eksamen for ustuderede, kun kunne konstitueres som dommere og kun,
når omstændighederne måtte fordre det. Endvidere krævedes bedste karakter såvel ved den
teoretiske som ved den praktiske prøve til ansættelse som „. . . . Høiesterets og Overretternes Tilforordnede;. . . . Assessorer i Kiøbenhavns Politieret; Justitiarius i Søeretten i Kiøbenhavn; . . . . " .
I forarbejderne til retsplejeloven, jfr. kommissionsudkastet af 1876 § 41 og kommissionsudkastet af 1899 § 28, skærpedes eksamenskravet yderligere, således at den fuldstændige juridiske eksamen med bedste karakter blev gjort til et ubetinget krav for alle
dommerstillinger. Under rigsdagsbehandlingen (smig. Rigsdagstidende 1907—08, Landst.
Forh., sp. 1492—93 og 1593—98) gennemførtes dog en begrænset adgang for juridiske
kandidater med 2. karakter til beskikkelse som underretsdommere under forudsætning af
mindst 5 års forudgående virksomhed i nærmere angivne stillinger, se lov nr. 53 af 26. marts
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IV. Nærmere udformning af udvalgets forslag:
A. Dommeruddannelse ved landsretterne.
B. Den teoretiske dommeruddannelse.
C. Dommeruddannelse ved underretterne og rationalisering af fuldmægtigarbejdet
ved dommerkontorerne.
V. Fremgangsmåden ved dommerudnævnelser.
VI. Tilgangen til dommerstanden.
VII. Sammenfattende oversigt.
VIII. Forslag til lovændringer.
Hertil slutter sig et antal bilag og oversigter.
Ved de stedfundne forhandlinger har der i udvalget været enighed om at anbefale
de fremstillede retningslinjer for tilrettelæggelsen af en planmæssig dommeruddannelse.
Forsåvidt disse giver anledning til ændring i retsplejeloven og tildels i tjenestemandsloven,
er der af udvalget udarbejdet udkast til lovforslag herom (hovedafsnit VIII), hvorimod
man ikke har ment at kunne fremkomme med udkast til andre lovændringer eller til administrative bestemmelser, idet disses udformning tildels vil være afhængig af enkeltheder i
gennemførelsen, med hensyn til hvilke udvalgets forslag, der kun tilsigter at angive hovedlinjerne, ikke har taget stilling.
København, den 22. maj 1951.
C. Bang.

Fabritius Tengnagel.

Stephan Hurwitz.
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Nohr Hansen.

M. Johs. Mikkelsen.
sekretær.

Olav Hansen.
H. Olafsson.

Victor Hansen,
formand.
K. Rønsted.

11
1909 § 43 stk. 2. Denne bestemmelse overgik med uvæsentlige ændringer i retsplejeloven
af 1916 § 42 stk. 3. Sin nuværende affattelse, hvorefter visse kandidater med 2. karakter
vil kunne udnævnes til dommere, såfremt de har vist sig særlig dygtige i praktisk virksomhed, fik denne lovbestemmelse ved lov nr. 209 af 23. juli 1932; det af regeringen fremsatte
oprindelige lovforslag gik ud på at lempe eksamenskravet, således at det var tilstrækkeligt
at have bestået juridisk embedseksamen, idet „et mindre godt Eksamensresultat ikke bør
være en Hindring for den, der har dygtiggjort sig i det praktiske Livs Arbejde og her har vist
sig i Besiddelse af de Kvalifikationer, som er af Betydning i den paagældende Stilling",
smig. Rigsdagstidende 1930—31, tillæg A, sp. 4886, men ved udvalgsbehandlingen
(Rigsdagstidende 1930—31, tillæg B, sp. 2595—96) ændredes dette til den nugældende
formulering. Det bemærkes, at medens kandidater med 2. karakter før 1932 alene havde
adgang til embeder som underretsdommere udenfor København, vil de efter bestemmelsens
nugældende udformning under de i denne angivne forudsætninger kunne beskikkes til
enhver dommerstilling.
Medens der endnu ikke til de overordnede domstole eller til Københavns Byret
er udnævnt nogen dommer med 2. karakter, er bestemmelsen i retsplejelovens § 42 stk. 3
bragt i anvendelse for et ret; stort antal underretsdommere, nemlig i årene 1920—29
1 (af ialt 31), i 1930—39 7 (af 78) og i 1940—49 9 (af 50), smig. oversigten bilag IV A note
21 \ .23 \ 1\

For højesteretsdommere kræves tillige i henhold til retsplejelovens § 43 stk. 2, jfr.
tidligere høj estere tsinstruksen af 7. december 1771 § 23, forinden beskikkelsen en særlig
prøve ved votering i et antal sager.
Særlige virksomhedskrav opstilledes før retsplejeloven alene^for højesteretsdommere,
smig. højesteretsinstruksens § 23, hvorefter ingen vil kunne komme i betragtning, medmindre
han „i nogle Aar (har) været Assessor i Hof- og Stads-Retten, eller beklædt et andet DommerEmbede og der tilveiebragt sig practisk Kundskab og Færdighed i at applicere Lovene
paa forekommende Tilfælde,. . . .". I kommissionsudkastet af 1876 til lov om domsmagtens
ordning m. v. opstilledes overhovedet intet særligt virksomhedskrav til nogen dommerstilling.
Kommissionsudkastet af 1899 foreslog i § 29, at i reglen kun mænd, der havde været landsdommere i 3 år, skulle kunne beskikkes som ordentlige højesteretsdommere; derimod
indeholdt ej heller dette udkast virksomhedskrav for andre dommerstillinger. Under
rigsdagsbehandlingen udvidedes kredsen af stillinger, hvorfra udnævnelse til højesteretsdommer skulle kunne ske, og der indføjedes tilsvarende lempeligere bestemmelser om virksomhedskrav for landsdommere; disse bestemmelser overgik i lov nr. 53 af 26. marts 1909 §
44 stk. 1 og 3 og derfra i alt væsentligt uændret i retsplejeloven af 1916 § 43 stk. 1 og 3,
der på dette punkt ikke seneie er ændret. Herefter kan til højesteretsdommer i reglen kun
beskikkes personer, der i 3 ar har været landsdommer, præsident i Københavns Byret,
præsident eller vicepræsident i Sø- og Handelsretten i København, rigsadvokat, højesteretssagfører, departementschef i centraladministrationen eller beskikket universitetslærer
i lovkyndighed, og til landsdommer foruden dem, der opfylder betingelserne for beskikkelse
som højesteretsdommer, i reelen kun personer, der i 3 år har været underretsdommer,
politimester, statsadvokat, landsretssagfører eller kgl. ansat embedsmand i centraladministrationen. Som det fremgår af formuleringen, er det dog ikke udelukket at beskikke andre,
hvilket faktisk også er sket, f. eks. ved beskikkelse af en statsadvokat som højesteretsdommer eller af dommerfuldmægtige som landsdommere.
*) p. 104.
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Derimod er der ikke i den gældende lovgivning fastsat særlige virksomhedskrav
for underretsdommere. Dette er dog ikke ensbetydende med, at sådanne krav ikke i praksis
forefindes. Tværtimod vil en undersøgelse af de gennem en årrække stedfundne dommerudnævnelser vise, at underretsdommerne næsten udelukkende rekruteres fra visse afgrænsede grupper af juridiske tjenestemænd, således at tjeneste indenfor en af disse grupper
bliver en faktisk betingelse for opnåelsen af dommerstilling.
Dette belyses nærmere gennem de vedføjede oversigter bilag I—IV1) vedrørende
dommerudnævnelser i tiden 1920—49 ved landsretterne, Københavns Byret og underretterne udenfor København. Det ses heraf, at i årene 1940—49 er af 35 ledige dommerstillinger i landsretterne 19 besat direkte eller indirekte med justitsministerielle tjenestemænd, 9 med dommerfuldmægtige, 5 fra anklagemyndigheden eller politiet og kun 2 fra
andre tjenestegrene. Ved Københavns Byret er i samme tidsrum udnævnt 22 byretsdommere, heraf 13 justitsministerielle tjenestemænd, 5 fra politiet eller anklagemyndigheden,
3 tjenestemænd fra de kollegiale retter og kun 1 fra anden tjeneste. Endelig er i dette
tidsrum af 50 ledige dommerembeder ved underretterne udenfor København 41 blevet besat
med personer med hoveduddannelse som dommerfuldmægtige, 5 fra politiet og anklagemyndigheden, 3 med justitsministerielle tjenestemænd og kun 1 meden tjenestemand med
anden uddannelse. Det kan herefter fastslås, at dommerstandens rekrutering som alt
overvejende hovedregel foregår fra dommerfuldmægtigene, justitsministeriets tjenestemænd,
anklagemyndigheden, politiet (politiadvokaterne) og tildels de kollegiale retters tjenestemænd; undtagelsesvis er dog, som det fremgår af oversigterne, også andre, f. eks. ministerielle tjenestemænd udenfor justitsministeriet og amtsfuldmægtige, udnævnt til dommere.
Det skal foreløbig kun fastslås, at de tjenestegrene, fra hvilke dommerne normalt hentes,
således enten er direkte knyttet til retternes arbejde eller ialtfald af en sådan karakter,
at de giver mulighed for stadig beskæftigelse med egentlig juridiske problemer. Om der måtte
være anledning til fremtidig at stille mere specielle virksomhedskrav som forudsætning
for dommerudnævnelse, vil blive undersøgt nedenfor under hovedafsnit III.2)
Udover den uddannelse, som de pågældende vil have fået gennem deres hidtidige
virksomhed, — derunder for dommerfuldmægtiges vedkommende som regel en vis øvelse
i behandlingen af retssager gennem faste konstitutioner og konstitutioner i den ordinære
dommers forfald3) — er der hidtil i reglen ikke blevet stillet yderligere uddannelsesmæssige
krav til ansættelse i embeder som underretsdommere. Derimod har det gennem mange år
været sædvanligt, at personer, der ønsker at komme i betragtning til dommerstillinger i
landsretterne eller i Københavns Byret, forinden udnævnelsen konstitueres i kortere eller
længere tid i disse domstole, hvilket foruden at give de pågældende en direkte på dommergerningen sigtende uddannelse tillige giver myndighederne et bedre grundlag til bedømmelse
af hver enkelt ansøgers kvalifikationer. Medens sådanne konstitutioner tidligere kun kunne
finde sted i tilfælde af vakance eller faste dommeres sygdom, ferie eller andet forfald, har de
ekstraordinære forhold siden 1940 givet anledning til oprettelse af midlertidige afdelinger
x

) p. 101 fif.
) p. 17 ff.
3
) Ifølge retsplejelovens § 44 kan der, når det på grund af embedsledighed eller en fast dommers forfald
måtte være nødvendigt, meddeles midlertidig beskikkelse til at beklæde et dommerembede. Med
hjemmel i denne bestemmelse er der ved adskillige dommerembeder, hvor retssagernes pådømmelse
overstiger dommernes arbejdskraft, meddelt en dommerfuldmægtig bemyndigelse — såkaldt fast
konstitution — til på dommerens ansvar at behandle og pådømme en nærmere afgrænset del af embedets retssager, jfr. herom nærmere p. 49 f.
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i landsretterne og Københavns Byret til bestridelse af krigs- og efterkrigstidens særlige op- .
gaver, og da denne midlertidige udvidelse er gennemført ved konstitution, har der i disse
år ved de nævnte retter til stadighed tjenstgjort et ret betydeligt antal konstituerede
dommere. Der har således være;t mulighed for et langt større antal konstitutioner end tidligere, og konstitution er derhos i mange tilfælde blevet meddelt ikke blot til personer,
som ønsker at kvalificere sig til byrets- og landsretsembeder, men også til personer, der
snarere kan ventes at ville søge udnasvnelse som underretsdommer. Herved har konstitutionerne fået en langt større betydning end tidligere og må siges at være blevet et vigtigt
led i den faktisk foregående uddannelse af vordende dommere, og de indvundne erfaringer
såvel med hensyn til de pågældendes personlige dygtiggørelse som med hensyn til en sådan
prøves betydning for bedømmelsen af deres egnethed til dommerhvervet taler afgjort for
som fast led i dommeruddannelsen at tilvejebringe en ordning, der fastholder disse fordele.
Uanset de sparsomme lovbestemmelser har der således i praksis udviklet sig en vis
form for dommeruddannelse, bestående i langvarig tjeneste indenfor visse bestemte tjenestegrene, der på forhånd anses for egnede til uddannelsen af vordende dommere, eventuelt
suppleret ved konstitution i en landsret eller i Københavns Byret. Ønsker om en fastere
ordning af dommeruddannelsen er imidlertid gentagne gange blevet fremsat, snart med specielt og snart med mere alment/ sigte, ligesom dommeruddannelsens almene samfundsmæssige betydning også på anden måde er blevet fremhævet. Således blev det under rigsdagsforhandlingerne om lovforslaget om den såkaldte appelret (den særlige klageret) betonet
dels (Rigsdagstidende 1937—38, Landst. Forh., sp. 1311), at det gennem dommeruddannelsen bør sikres, at en dommer ikke står fremmed overfor den befolkning, blandt hvilken
han skal have sin gerning, dels (Rigsdagstidende 1938—39, Landst. Forh., sp. 172) at dommerhvervet foruden juridisk viden forudsætter menneskekundskab, takt og forståelse, som
ikke erhverves ved en eksamen, men kun ved en alsidig praktisk uddannelse.
Ønskerne om en forbedring af dommeruddannelsen angår især udvidelse af kundskabskravene, særlig ved specialuddannelse i kriminologi, psykiatri m. v., og skærpede
virksomhedskrav, navnlig en vis tids tjeneste som dommerfuldmægtig samt udvidet adgang til anvendelse af konstitutioner i landsretterne. Hvad der kan og bør gøres i så henseende, vil blive nærmere undersøgt i det følgende (hovedafsnit III og IV). I nær tilknytning
hertil er fremsat ønsker om forbedring af dommerfuldmægtigenes avancementsforhold og af
dommernes og dommerfuldmægtigenes lønninger samt om en ændret fremgangsmåde ved
dommerudnævnelserne til sikring af den rette udvælgelse. Idet disse problemer er af væsentlig betydning for opretholdelse af dommerstandens standard og tildels vil kunne løses i forbindelse med uddannelsesordningen, medens på den anden side dennes værdi er afhængig
af en tilfredsstillende tilgang af aspiranter til dommergerningen, vil også disse spørgsmål
blive nærmere drøftet i det følgende (hovedafsnit V og VI).

II. Dommeruddannelsen i forskellige fremmede lande.
En undersøgelse af dommerstandens rekrutering, uddannelse og organisation i de
forskellige lande udviser selv indenfor så nært beslægtede retsområder som de skandinaviske lande meget betydelige forskelligheder, bestemt af tradition, historisk udvikling og
afvigelser i retsvæsenets opbygning. Disse faktorer må derfor tages i betragtning ved en
sammenligning med danske forhold, men når dette haves i erindring, er det naturligt
at undersøge, hvorvidt fremmede domstolsorganisationer vil kunne tjene som forbillede
for en forbedring af den danske dommeruddannelse. Udvalget har fundet det naturligt
i særlig grad at undersøge forholdene i de andre skandinaviske lande, hvis sociale og retlige
forudsætninger i så høj grad frembyder lighed med danske forhold. I så henseende er navnlig
den svenske uddannelsesordning af interesse, idet denne er mere konsekvent tilrettelagt
og udbygget end de andre nordiske landes. Denne ordning har derfor som tidligere nævnt
været genstand for særlig undersøgelse ved en af medlemmer af udvalget foretaget studierejse, hvorved man er kommet i besiddelse af et værdifuldt erfaringsmateriale til bedømmelse af, hvorvidt og på hvilken måde fordele ved den svenske ordning vil kunne indpasses
i den danske domstolsorganisation. Også dommeruddannelsen i England og Tyskland har
været genstand for udvalgets opmærksomhed, men disse landes historiske forudsætninger,
retsgrundlag og embedsorganisation afviger på så væsentlige punkter fra danske forhold,
at de ikke har kunnet afgive impulser af afgørende betydning for udvalgets arbejde.
De af udvalget indhentede oplysninger er nærmere fremstillet i bilagene V—-IX1),
hvortil henvises angående enkeltheder. Som følge af det ovenfor anførte er der om forholdene i Sverige givet en særlig udførlig fremstilling (bilag VI)2).
Ved en sammenligning af de i bilag V—VII indeholdte redegørelser for dommeruddannelsen i Norge, Sverige og Finland vil det ses, at kravet om en vis elementær uddannelse
i form af nogle års tjeneste ved en underret er et fælles træk for disse lande, medens en
nærmere fastlagt yderligere uddannelse kun er anordnet som obligatorisk i Sverige. I Norge
stilles overhovedet ikke yderligere krav, hvorimod en videregående uddannelse i lighed
med den svenske er hyppigt forekommende, men ikke ubetinget nødvendig i Finland.
Et særligt træk i den norske ordning er begrænsningen af dommerfuldmægtigtjenestens varighed til normalt højst 2 år, hvilket medfører, at den væsentlige del af dommernes
beskæftigelse inden deres udnævnelse kommer til at falde indenfor anden juridisk virksomhed, fortrinsvis som sagfører eller indenfor politiet, anklagemyndigheden eller centraladministrationen. Den norske dommerstand som helhed får herved en meget alsidig sammensætning, og på den anden side tyder den alsidige tilgang også på, at dommerstillingerne
er mål for dygtige jurister fra alle tjenestegrene. Der opnås utvivlsomt herigennem en nær
og levende kontakt mellem domstolene og alle øvrige juridiske tjenestegrene.
J

) p. 106 ff.
) p. 107 fif.
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I modsætning hertil står den svenske uddannelsesordning, der nøje regulerer ethvert
trin af uddannelsen lige fra den juridiske universitetseksamen til den endelige udnævnelse
til en dommerstilling, og som er beregnet alene på at føre frem til dette mål. Her er aspiranten på alle stadier af sin uddannelse knyttet umiddelbart til retsvæsenet og indøves
efterhånden i alle sider af dette såvel ved underret som ved hovrätt. Samtidig er uddannelsen tilrettelagt med sigte på en indgående prøvelse af aspiranterne, således at kun de,
hvis kvalifikationer har kunnet stå for enhver prøve, opnår endelig ansættelse som dommere.
Virksomhed indenfor andre felter betragtes ikke som uddannelse til dommergerningen,
men det sker derimod hyppigt, at dommere og personer, der er godkendt som dommeremner, får betroet vigtige hverv indenfor administrationen, der herved får mulighed for
at benytte sig af domstolsjuristernes arbejdskraft.
Den svenske ordning giver utvivlsomt aspiranterne en omhyggelig og grundig
uddannelse, og navnlig giver dem en betydelig grad af sikkerhed for, at kun personer af
høj menneskelig og faglig standard udnævnes til dommere. På den anden side medfører
uddannelsens skarpt afgrænsede rammer, at den unge kandidat umiddelbart efter sin eksamen eller senest ved tilendebringelsen af den elementære tingstjeneste (notarietjenesten)
må træffe sit endelige valg mellem dommerbanen og anden juridisk virksomhed, medens
det er overordentlig vanskeligt at søge ind på dommerbanen på et senere tidspunkt, ligesom
det kun ganske undtagelsesvis vil være muligt at knytte egnede personer med anden uddannelse til domstolene. Tyngdepunktet i uddannelsen ligger i tjenesten i hovrätterne,
der for den enkelte aspirant bliver hans egentlige tjenestested, medens tjenesten ved underretterne bliver nødvendige gennemgangsstadier. Dommerstanden opnår herved et stærkt
enhedspræg, men kommer samtidig til at stå som en fra andre jurister klart afgrænset
gruppe af udpræget embedsmæssig karakter.
Den -finske ordning indtager en mellemstilling. Den åbner vel ligesom den danske og
den norske ordning mulighed for udva3lgelse af dommere fra flere felter end den svenske
ordning, men giver til gengæld ikke den samme fasthed og sikkerhed i uddannelsen som
den sidstnævnte.
De i England gældende regler er så særprægede, at de vanskeligt vil kunne tænkes
efterlignet her. Ved sammenligning af den engelske ordning med kontinentale — specielt
nordiske — domstolsordninger må særligt erindres, at der ikke i England findes noget til
dommerfuldmægtige svarende juridisk personel, at anklagemyndighedens og politiets
tjenestemænd kun undtagelsesvis deltager i den retslige procedure i straffesager, der sædvanligt udføres af sagførere, og at centraladministrationens tjenestemænd som regel ikke
har egentlig juridisk uddannelse.
De i bilag IX gengivne oplysninger om den tidligere gældende tyske dommeruddannelse karakteriseres navnlig ved den praktiske referendartjeneste, der blev indskudt
mellem universitetsuddannelse]], og den endelige embedseksamen (assessoreksamen), og
som tog sigte på at give en elementær, men alsidig praktisk uddannelse. Idet referendartjenesten omfattede successiv tjeneste efter en foreskreven turnus ved forskellige retter,
i anklagemyndigheden og hos en sagfører eller notar samt eventuelt i forvaltningen, måtte
tjenesten efter sagens natur blive af temmelig kort varighed hvert enkelt sted og kom således til at virke mere som det praktiske erfaringsgrundlag for den endelige eksamen end
som en særlig dommeruddanneke. Hertil kom, at assessoreksamen var en forudsætning for
ansættelse i adskillige andre juridiske embeder end dommerstillinger, hvorfor den i virkeligheden blev anset som den naturlige afslutning på det juridiske studium.
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Forinden stilling tages til, i hvilket omfang erfaringer fra udlandet vil kunne tages
som forbillede for dommeruddannelsen her i landet, må det bemærkes, at også den nugældende danske ordning efter udvalgets opfattelse frembyder fordele, som bør bevares,
men som ved en efterligning af fremmede ordninger let kunne forspildes. Man skal i så henseende navnlig fremhæve, at den hidtidige danske ordning har gjort det muligt til domstolene
at knytte personer med indgående erfaringer fra vidt forskellige juridiske felter og således at

opnå en alsidighed i dommerstandens sammensætning, som ikke mindst har været af
betydning for de kollegiale retter, og det vil utvivlsomt betyde et tilbageskridt, hvis adgangen hertil indskrænkes. Endvidere bør det som nu være muligt for de unge kandidater at
vente med at vælge, om de vil uddanne sig særligt til dommergerningen, indtil de gennem
praktisk virksomhed har kunnet erfare, hvilken juridisk tjeneste der ligger bedst for deres evner
og anlæg. Endelig må der lægges vægt på bibeholdelse af den nære kontakt med befolkningen,

som er en følge af, at en væsentlig del af de stillinger, der efter den hidtidige ordning betragtes som forberedelsesstillinger til dommergerningen — i første række dommerfuldmægtigstillingerne — medfører en stadig og umiddelbar omgang med publikum, og at en
væsentlig del af dommerne overvejende har haft deres tidligere gerning i provinsen, idet
disse forhold giver gode forudsætninger for en levende forståelse af den befolkning, i hvilken
dommeren skal have sin gerning; en stærkt centraliseret uddannelse, der kunne svække
dommernes forbindelse med og forståelse af den almindelige befolkning, må derfor ikke
tilstræbes.
Af de anførte grunde har udvalget ikke fundet anledning til at overveje reformer,
som ville betyde et brud med den hidtidige udvikling her i landet. Noget andet er, at der i
de i andre lande gældende uddannelsesordninger kan findes elementer, som uden at forringe
værdifulde sider i den hidtidige danske ordning kan indpasses heri på en sådan måde,
at det vil virke som en forbedring af denne. Der vil således kunne rejses spørgsmål om som
i de andre nordiske lande at kræve en vis tids virksomhed som fuldmægtig ved en underret.
0g navnlig bør det overvejes i lighed med den svenske ordning at inddrage landsretterne
som et fast led i uddannelsen med den dobbelte opgave at dygtiggøre aspiranterne og at efterprøve deres egnethed til dommerhvervet. Begge disse spørgsmål vil i forbindelse med andre
problemer vedrørende selve dommeruddannelsen blive nærmere drøftet nedenfor under
hovedafsnit III.
Det anførte er dog ikke ensbetydende med, at den nugældende ordning i alle henseender er tilfredsstillende. Man skal herved navnlig pege på, at der, som det fremgår af
bilag I—IV, er en væsentlig forskel mellem rekruteringen på den ene side af de kollegiale
retters og Københavns Byrets dommere, der — navnlig forsåvidt angår sidstnævnte ret og
Østre Landsret — fortrinsvis hentes fra justitsministeriet, politiet og anklagemyndigheden,
og på den anden side af underretsdommerne udenfor København, der i overvejende grad
kommer fra dommerfuldmægtigenes rækker. En mindre ensidig udvælgelse ville sikkert i
begge tilfælde være et fremskridt. Også på anden måde er skellet mellem de kollegiale
domstole og underretterne for fremtrædende, idet det kun ganske undtagelsesvis er sket,
at dommere fra de kollegiale retter er overgået til underretsembeder eller omvendt. Ved
en livligere udveksling af dommere mellem de kollegiale retter og underretterne ville begge
gruppers særlige erfaringer i højere grad blive nyttiggjort.

III. Almindelige synspunkter vedrørende dommeruddannelsen.
Som i hovedafsnit I na3rmere fremstillet1) er der som kundskabskrav for dommere
kun fastsat de i retsplejelovens § 42 stk. 3 indeholdte almindelige eksamensbetingelser,
jfr. for højesteretsdommere dog tillige retsplejelovens § 43 stk. 2. Særlige virksomhedskrav
er alene opstillet for højesteretsdommere og landsdommere, jfr. retsplejelovens § 43 stk. 1
og 3, men det er påvist, at udnævnelse til dommer faktisk normalt vil være betinget af
langvarig tjeneste indenfor visse nærmere angivne juridiske tjenestegrene.
Det er ligeledes nævnt:i), at der allerede tidligere er fremsat nærmere angivne
ønsker om en forbedring af dommeruddannelsen, og at der i så henseende er foreslået udvidelser såvel af kundskabs- som af virksomhedskravene. Udvalget har ikke ment at
burde begrænse sine undersøgelser til de således særligt rejste problemer, men har overvejet, hvorvidt der også på anden måde — herunder på grundlag af de fra uddannelsesordninger i udlandet, jfr. herom nærmere hovedafsnit II, indvundne erfaringer — kan
søges tilvejebragt forbedringer i dommeruddannelsen.
A. Skærpede virksomhedskrav.
1. Krav om obligatorisk tjeneste i bestemte stillinger.

Med særlig styrke er ønsket om skærfede virksomhedskrav blevet rejst, navnlig
således at en vis tids tjeneste indenfor bestemte tjenestegrene foreslås indført som obligatorisk krav for alle, der ønsker at blive dommere. Sådanne forslag er på baggrund af de
allerede gældende forhold, hvo:i? dommerne sædvanligvis hentes fra en ret snæver kreds
af tjenestegrupper, ret nærliggende og må naturligt indgå under udvalgets overvejelser.
Afgørelsen at, om sådanne krav skal opstilles, må dog efter udvalgets opfattelse træffes
ud fra rent saglige og praktiske hensyn, hvoiimod der ikke — som undertiden påberåbt —
kan lægges vægt på hensynet til betryggelse af den ene eller den anden tjenestegruppes
avancementsmæssige interesser. Det må derhos haves for øje, at uddannelseskravene ikke
bliver så byrdefulde, at de kan virke afskrækkende på egnede og kvalificerede personer.
Deb er klart, at en alsidig uddannelse altid vil være en fordel for en dommer, idet
hans virksomhed omspænder vidt forskellige felter af retslivet. Det er fra gammel tid
anerkendt, at virksomhed som dommerfuldmægtig er en velegnet foiberedelse til dommergerningen. Virksomhed i anklagemyndigheden og politiet giver erfaringer, som vil være
særdeles nyttige også for en dommer. Virksomhed som sagfører kan give et næsten lige så
alsidigt indblik i vidt forskellige retsforhold som dommergerningen og tillige en værdifuld
øvelse i den praktiske retsanvendelse. Tjeneste i centraladministrationen giver en træning
i grundig behandling af de forekommende problemer og en betydningsfuld opøvelse i at
*) p. 10ff.
) p. 13.
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se det enkelte retsforhold under almene synspunkter. Selvom således mange forskellige
former for juridisk virksomhed hver for sig indeholder momenter af værdi for en senere
dommergerning, vil det være praktisk uigennemførligt at kræve uddannelse indenfor alle
disse tjenestegrene. En sådan alsidig praktisk tjeneste er i udlandet kun forsøgt gennemført i Tyskland og har her som tidligere nævnt1) nærmest antaget karakter af en praktisk
forberedelsestjeneste til den endelige embedseksamen. For at være af virkelig betydning
måtte de enkelte stadier i tjenesten være al væsentlig længere varighed end under den tyske
referendartjeneste, og den samlede turnus ville derfor blive så langvarig, at det er tvivlsomt,
om et tilstrækkeligt antal kandidater ville underkaste sig den. Hertil kommer, at det —
navnlig indenfor anklagemyndigheden — måske ville kunne frembyde vanskelighed at
fremskaffe det nødvendige antal uddannelsespladser. Særlige virksomhedskrav vil følgelig
kun kunne opstilles i et mere begrænset omfang, og skal sådanne krav opstilles, må det
være, fordi den pågældende tjeneste rummer særligt værdifulde forudsætninger for
dommergerningen. I praksis har i så henseende især sagfører- og dommerfuldmægtigvirksomhed været på tale.
Hvad først angår sagførervirksomhed, er det fremhævet2), at denne både gennem
den mere intime berøring med menigmand som dennes rådgiver, ikke som øvrighed, og
gennem selve saglørerarbejdets karakter med dokumentskrivning, forberedelse af retssager, procedure, varetagelse af forsvarerhverv o. s. v. giver menneskelige og faglige
erfaringer af stor værdi. En ordning med sagførervirksomhed som et obligatorisk led i
dommeruddannelsen vil imidlertid støde på store praktiske vanskeligheder. Erfaringen
viser, at dygtige sagførere her i landet — formentlig især på grund af forskellen mellem
dommerstillingernes nuværende lønningsniveau og det private erhvervs indtjeningsmuligheder — kun yderst sjældent optræder som ansøgere til dommerembeder, således at det
ialtfald for tiden må anses for udelukket at rekrutere dommerstanden fra de praktiserende
sagførere. Hvis der dernæst alene tænkes på en kortere tids tjeneste som sagfører eller
sagførerfuldmægtig, må det bemærkes, at ikke alle sagførerforretninger er lige velegnede
som uddannelsessted. Adgangen til at opnå sagførerfuldmagt er derhos stærkt afhængig
af konjunkturerne, og det kan befrygtes, at adskillige af de sagførere, hvis forretninger
egner sig til uddannelsessteder, vil være uvillige til at antage fuldmægtige, som på forhånd
har til hensigt efter en kortere tids forløb at gå over i anden virksomhed. Endelig vil forskellen på sagførerfuldmægtigenes lønninger og de statslige lønninger kunne øve en uheldig
indflydelse til skade for tilgangen til dommerstanden; såfremt de private lønninger ligger
over statslønningerne, vil sagførergerningen fastholde en del personer, der ellers ville
være blevet udmærkede dommeremner, og såfremt statslønningerne ligger højest, vil et
krav om obligatorisk sagførervirksomhed kunne medføre, at en del af de eventuelle dommeremner søger over i statslige tjenestegrene, hvor et sådant krav ikke stilles. Man kan derfor
ikke anbefale, at der gennemføres noget krav i denne retning.
Derimod finder udvalget, at personlig deltagelse i sagførervirksomhed på så mange
måder vil kunne være af stor betydning for de vordende dommere, at det vil være naturligt,
at den frivillige uddannelse på et sagførerkontor i videst muligt omfang regnes de pågældende tilgode under deres senere tjeneste.
Med hensyn til dommerfuldmægtigvirksomhed er det ofte gjort gældende, at denne
tjeneste er den bedst mulige forskole til dommergerningen, og at det derfor vil være naturligt, at der stiJles et ubetinget krav om en vis tids tjeneste som dommerfuldmægtig
») p. 15.
) Smig. navnlig Knud Kjærholm i „Fuldmægtigen" nr. 10/1945 p. 114 ff.
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som forudsætning for udnævnelse til dommer. At dommerfuldmægtigvirksomhed kan være
en særdeles velegnet uddannelse til dommergerning, er da også i praksis erkendt derved, at
den langt overvejende del at underretsembederne og i de senere år en betydelig del af
landsdommerstillingerne er blevet besat med tidligere dommerfuldmægtige, og udvalget
formoder, at dette også vil være tilfældet indenfor en overskuelig fremtid. Hvis man imidlertid vil overveje rimeligheden af indførelsen af et obligatorisk krav om dommerfuldmægtigvirksomhed, er det ikke tilstrækkeligt at pege på dette rent faktiske forhold, men
man må gøre sig klart, hvilke elementer i dommerfuldmægtigtjenesten der i sådan grad
giver denne virksomhed et fortrin tremfor andre tjenestegrene, at det kan motivere det
nævnte krav. Det bliver derfor nødvendigt at foretage en sammenligning af dommernes
og dommerfuldmægtigenes stilling og arbejdsopgaver.
Dommernes vigtigste opgave er selvfølgelig behandlingen og pådømmelsen af
civile og kriminelle retssager, og ved de kollegiale retter er deres arbejde praktisk talt
begrænset til den rent dømmende virksomhed; ved underretterne udenfor København er
der derimod tillige foruden specielle opgaver såsom fredningsvæsen, husdyr voldgift og
landvæsensretter, der frembyde]' en overvejende lighed med den egentlige dommergerning,
pålagt dem ledelsen og administrationen af embedskontoret og tilsynet med og ansvaret
for dettes forretninger, selvom de ikke udføres af dommeren personlig. Til dommerfuldmægtigene er henlagt det egentlige fuldmægtigarbejde •— tinglysnings-, foged-, skifte- og
notarial forretninger —, som de i reglen udfører ganske selvstændigt i medfør af retsplejelovens § 17 stk. 41), alene under et oftest meget lemfældigt tilsyn tra dommerens side;
endvidere deltager de ofte i medfør af faste eller enkeltstående konstitutioner efter retsplejelovens § 442) i udførelsen af de egentlige dommerforretninger.
Det er klart, at deltagelse i egentlig domsvirksomhed rummer uddannelsesmomenter
af stor værdi og giver fortrinlige forudsætninger for senere bestridelse af dommerhvervet.
Det er imidlertid ikke noget fast led i dommerfuldmægtigarbejdet, men det afhænger i
ikke ringe grad af det enkelte embedes forhold, om og i hvilket omfang en fuldmægtig
får lejlighed til sådan tjeneste; visse steder — pr. 1. april 1949 ved 34 embeder —• indgår
behandlingen af en nærmere bestemt del af embedets retssager under fuldmægtigenes regelmæssige arbejde, medens de andre steder kun beklæder retten i dommerens forfald. Forsåvidt der skulle lægges særlig vægt på denne side af fuldmægtigenes arbejde, f. eks. ved en
bestemmelse om, at ingen kunne udnævnes til dommer uden at have udøvet dømmende
virksomhed ved en underret i et nærmere angivet omfang — hvortil et vist forbillede haves
i den svenske uddannelsesordnings regel om en vis tids funktion som adjungeret medlem
af hovrätten inden udnævnelse til assessor, jfr. herom bilag VI, afsnit 43) —•, ville dommerstandens rekrutering derfor i praksis let blive begrænset til fuldmægtigene ved de embeder,
hvor der som ovenfor omtalt findes en fast konstitution, og rent bortset fra, om der ad denne
vej ville kunne fremskaffes det fornødne antal dommeremner, ville man på denne måde
afskære et stort antal kvalificerede personer også blandt de øvrige dommerfuldmægtige
fra at komme i betragtning. En sådan regel kan derfor ikke anbefales.
x

) Ifølge denne bestemmelse er s t a t s a n s a t t e dommerfuldmægtige bemyndigede til at udføre foged-,
skifte- og notarialforretninger, godkendelser af udenretslige forlig, visse forhør s a m t søforklaringer
i det omfang, hvori d e t af underretsdommeren overdrages dem at udføre disse forretninger. Endvidere
kan der på underretsdommerens begæring af landsrettens præsident meddeles dertil egnede personer
— heriblandt ikke-statsansatte dommerfuldmægtige — bemyndigelse til på dommerens ansvar at
udføre sådanne forretninger.
2
) smig. p. 12 note 3 ) og n æ r m e r e p. 49 ff.
3
) p . 110.
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Hvad dernæst angår det egentlige fuldmægtigarbejde, må det formentlig erkendes, at
dette i ikke ringe omfang er specialistarbejde af rutinemæssig karakter, som adskiller sig
stærkt fra den egentlige dommergerning, idet det kun undtagelsesvis giver anledning til
påkendelse af tvistigheder og selv i sådanne tilfælde ofte er begrænset til den tekniske
anvendelse af specielle retsregler. Dette gælder i særlig udpræget grad for notarialvæsenet
og tildels også for tinglysningsvæsenet, idet begge disse områder beherskes af rent tekniske
retsregler, og en opstående tvist vil næsten udelukkende angå spørgsmålet om, hvilken
regel der i det foreliggende tilfælde skal bringes i anvendelse, hvilket afgøres af notarial eller tinglysningsfuldmægtigen uden nogen procedure i almindelige retsplejemæssige
former. Indenfor foged- og skiftevæsenet foregår derimod i opstående tvistigheder en egentlig
procedure i sædvanlige former, men i stort omfang former dog også dette arbejde sig som
en ensidig virksomhed fra fogdens, henholdsvis skifteforvalterens side, bestående f. eks.
i at konstatere, at betingelserne for fremme af en begæret fogedforretning eller for at udlevere et bo til privat skifte eller tage det under offentlig behandling er til stede, og derefter fremme fogedforretningen eller skiftebehandlingen på foreskreven måde. Med henblik
på den egentlige dommergerning er selve dommerfuldmægtigarbejdets uddannelsesmæssige værdi således begrænset, og dette vil træde tydeligere frem, jo mere ensidigt
fuldmægtigarbejdet er. Det må således være klart, at mangeårig beskæftigelse alene med
tinglysnings- eller foged væsen ikke viser meget om den pågældende fuldmægtigs egnethed
til at bestride dommer hvervet. Noget andet er, at visse dele af dommerfuldmægtigarbejdet,
navnlig foged- og skiftevæsenet, bringer fuldmægtigen i kontakt med den almindelige
befolkning på en måde, der er egnet til at bibringe ham en for en dommer værdifuld menneskekundskab, ligesom også den rent tekniske anvendelse af de for foged-, tinglysningsog skiftevæsenet gældende lovregler opøver fuldmægtigen i fortolkning af lovordene og
forståelse af lovreglernes sammenspil; dette er imidlertid ikke noget tor dommerfuldmægtigarbejdet særegent, men tilsvarende betragtninger kan anføres for adskillige andre former
af juridisk virksomhed.
For u n d e r r e t s d o m m e r e n vil personlig indsigt i fuldmægtigarbejdet derimod
have værdi i hans tilsynsvirksomhed med hensyn til dette, ligesom fuldmægtigtjeneste
sædvanligt vil give et indblik i embedernes regnskabsvæsen og almindelige administration,
som altid vil være nyttigt for den, som skal tiltræde et dommerembede. 0g vel kan det
herimod anføres, at den, -som findes skikket til at beklæde eb dommerembede, også må
formodes at være i stand til hurtigt at erhverve sig det fornødne kendskab til disse forhold,
men hvis det uden urimelige indskrænkninger i adgangen til at søge dommerembede kan
sikres, at ansøgerne på forhånd har sådanne kundskaber, må det formentlig foretrækkes.
For dommere ved de kollegiale retter træder dette moment i baggrunden, men her får til gengæld kendskab til fuldmægtigarbejdet en særlig betydning af
hensyn til landsretternes virksomhed som appelinstans. Netop tinglysnings-, foged- og
skiftevæsenets specialiserede karakter kan gøre det vanskeligt for den, der ikke har været
dommerfuldmægtig, at overskue problemernes rækkevidde.
Disse hensyn gør det efter udvalgets skøn berettiget ab stille forslag om en vis
tids dommer fuld mægtigtjeneste som, normalt krav for at blive dommer, hvad enten det

drejer sig om en dommerstilling ved underretterne eller ved de kollegiale retter. På den
anden side vil de angivne formål ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af tjenesten kunne
nås i løbet af forholdsvis kort tid, således at det formentlig vil være tilstrækkeligt at nøjes
med at kræve mindst 2 års tjeneste. Det er dog herved en bestemt forudsætning, at vedkommende fuldmægtig i lobet af denne tid får lejlighed til at gore sig bekendt med alle få et
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dommerkontor forefaldende forretninger, navnlig således at tjeneste alene ved et civil- eller
et kriminaldommerkontor ikke er fyldestgørende, men må suppleres ved tjeneste ved et
andet dommerkontor, omfattende de manglende grene af fuldmægtigarbejdet; hvorledes
fuldmægtigtjenesten iøvrigt bør tilrettelægges, vil blive nærmere drøftet nedenfor under
hovedafsnit IV. C.1).
Det bemærkes, at en sådan regel ikke for underretternes vedkommende vil medføre
nogen væsentlig afvigelse fra de allerede i praksis rådende forhold. Det kan således oplyses, at af de 159 dommere, som. har modtaget deres første udnævnelse til dommerembeder i
årene 1920—49, kom 91 direkte fra dommerfuldmægtigstillinger, og af de resterende
68 havde kun 20 ingen eller mindre end 2 års dommerfuldmægtigvirksomhed; i årene
1940—49 havde blandt 50 nyudnævnte dommere kun 3 ikke haft forudgående dommerfuldmægtigvirksomhed og 2 mindre end 2 års virksomhed. Noget anderledes stiller forholdet sig for landsretterne. Til Østre Landsret er i det førstnævnte tidsrum udnævnt
54 dommere, heraf ingen direkte fra dommerfuldmægtigstillinger og kun 12 med forudgående dommerfuldmægtigtjeneste i 2 år eller mere. Til Vestre Landsret (incl. Søndre
Landsret) er i samme tidsrum udnævnt 31 dommere, heraf 9 dommerfuldmægtige, og af de
resterende 22 havde 8 gjort tjeneste som dommerfuldmægtige i 2 år eller mere. Det
vil heraf ses, at den foreslåede ændring kun vil have virkelig betydning for de kollegiale
retter, og selv for disse vil den ikke betyde nogen afgørende skærpelse af de hidtil fulgte
rekruteringsprincipper, da det gennem de sidste 10—-15 år er blevet sædvanligt, at justitsministeriets yngre sekretærer i et tidsrum af ca. 2 år skal gøre tjeneste ved et dommereller politikontor, således ab de fra justitsministeriet kommende dommere i løbet af få
år kan ventes normalt at ville opfylde det foreslåede krav. Dette krav findes støttet på så
stærke saglige hensyn, at det bør gennemføres også for de kollegiale retter, men udvalget anerkender selvfølgelig nødvendigheden af en vis overgangstid for dem, der efter
den hidtil fulgte praksis allerede nu med føje har kunnet forvente at komme i betragtning til dommerstillinger, uanset ab de ikke har været dommerfuldmægtige. Det bemærkes
derhos, at udvalget også bortset fra en sådan overgangstid må anse det for at være af betydning, at egnede personer uden hensyn til deres tidligere uddannelse kan knyttes til
dommerstanden, og at man derfor ikke foreslår reglen om dommerfuldmægtigvirksomhed
gennemført som et ubetinget krav, men alene som et normalkrav. Det påregnes dog, at
der efterhånden kun ganske undtagelsesvis vil blive tale om at udnævne dommere, der
ikke hår haft den efter forslaget foreskrevne dommerfuldmægtigtjeneste.

4

2. Særlig uddannelsestjeneste.

Som under hovedafsnit I fremstillet2) har midlertidige udvidelser af landsretterne
i de senere år muliggjort konstitution i disse af personer, der ønsker at blive dommere, i
et så stort omfang, at sådanne konstitutioner er blevet et ikke usædvanligt led i dommeruddannelsen. Efterhånden som landsretternes ekstraordinære afdelinger afvikles, vil mulighederne for konstitutioner i landsretterne imidlertid indskrænkes til tilfælde af vakance
og faste dommeres forfald. Idet konstitutionsmulighederne således vil blive stærkt begrænsede, medmindre der på anden måde tages skridt til opretholdelse af et antal uddannelsesstillinger ved landsretterne, må der tages stilling til, hvorvidt den indtil nu gennem
x
2

) p. 52 fif.
) p. 12 f.
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konstitutionerne muliggjorte uddannelse ved landsretterne er af en sådan værdi, at den
under en eller anden form bør opretholdes.
Dette spørgsmål må som allerede tidligere nævnt1) efter udvalgets opfattelse
ubetinget besvares bekræftende. I Sverige, hvor hovrätterne indtager en central plads i
dommeruddannelsen, jfr. herom nærmere bilag VI2), tillægges der denne ordning en overordentlig stor betydning, og de her i landet i de forløbne år indvundne erfaringer taler
afgjort i samme retning.
Fra et uddannelsesmæssigt synspunkt medfører deltagelse i landsretternes arbejde,
at aspiranterne3) stilles overfor et omfattende og afvekslende arbejdsstof, der frembyder
større alsidighed og flere problemer, end de sædvanligt møder i deres daglige arbejde.
For dommerfuldmægtigenes vedkommende vil det egentlige fuldmægtigarbejde — foged-,
tinglysnings-, skifte- og notarialvæsen —, når begynderstadiet er overstået, i nogen grad
være rutinearbejde, og selv fuldmægtige, der i medfør af faste konstitutioner til stadighed deltager i behandlingen af retssager, vil som regel kun få overdraget et begrænset
arbejdsområde, f. eks. faderskabssager eller politisager. For aspiranter fra politiet eller
anklagemyndigheden vil en uddannelse i civil jura og retspleje selvsagt være af afgørende
betydning. Aspiranter fra centraladministrationen har ofte dér haft et stærkt specialiseret
arbejde, der har medført, at de ikke har haft stadig kontakt med vigtige felter af retslivet,
og de vil gennem en uddannelsestjeneste ved landsretterne få lejlighed til at sætte sig ind
i livsforhold af den mest forskelligartede karakter. Oftest vil proceduren i landsretten forme sig mere dybtgående end i underretterne, hvilket giver en landsretsuddannelse værdi
også for den, der er fuldt fortrolig med underretternes arbejde. Endvidere vil landsretsuddannelsen have en særlig værdi ved den kollegiale votering, hvor divergerende synspunkter
mødes og brydes, og hvor aspiranten i drøftelsen med erfarne og trænede dommere tvinges
til at gennemtænke, analysere og forsvare eller ændre sit standpunkt. Endelig får aspiranten gennem arbejdet med domsafjfattelsen en påkrævet øvelse i opbygningen og udformningen af domme.
Også med hensyn til udvælgelsen af de fremtidige dommere, der bør ske under hensyntagen ikke blot til de pågældendes juridiske kvalifikationer, men også til deres personlige
egenskaber, frembyder en fast landsretsuddannelse fordele, som vanskeligt vil kunne
opnås på anden måde. Såfremt det gennemføres, at aspiranter til dommerstillinger som
regel skal have gennemgået uddannelse ved landsretterne, vil disse gennem det daglige
samarbejde med aspiranterne opnå et indtryk af deres personlige og saglige kvalifikationer,
der giver de bedste muligheder for at udskille de uegnede og for at anbringe hver enkelt
på den plads, hvor han efter sine evner og sin personlighed bedst vil gøre fyldest. Dette
punkt vil iøvrigt blive drøftet mere udførligt nedenfor under hovedafsnit V.4).
Som et yderligere moment må nævnes, at det ved henlæggelse af landsretsuddannelsen til et passende tidligt tidspunkt vil være muligt allerede inden de pågældendes udnævnelse til dommerstillinger at drage nytte af uddannelsen, f. eks. ved at overdrage de faste

konstitutioner ved underretterne til dommerfuldmægtige, der har gennemgået landsretsuddannelsen.
*) p. 13.
) p. 107 ff.
3
) Ved aspiranter forstås her og i det følgende, forsåvidt ikke andet fremgår af sammenhængen, personer,
der med henblik på at blive dommere søger uddannelse eller ansættelse, som i så henseende må anses
for hensigtsmæssig.
4
) p. 70 ff.
2
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På den anden side vil de fremhævede fordele vanskeligt kunne opnås på nogen
anden måde end ved en uddannelse ved landsretterne, idet der ikke findes noget andet
organ, hvor en ligeså indgående prøvelse af aspiranterne og dygtiggørelse af disse ved
bearbejdelsen af et alsidigt og krævende arbejdsstof med særligt henblik på dommergerningen kan finde sted. Som ovenfor anført rummer adskillige former for juridisk tjeneste
uddannelsesmomenter af stor værdi, men der vil ikke gennem disse kunne udbygges en
ensartet uddannelse uden en besværlig og langvarig turnusordning, hvilket udvalget
allerede har taget afstand fra1), og navnlig vil en pålidelig sammenligning mellem de
enkelte aspiranters kvalifikationer kun kunne gennemføres ved hjælp af en vis centralisering af uddannelsestjenesten.
For opnåelsen af det fulde udbytte af en uddannelse ved landsretterne vil det
være nødvendigt, at denne gøres til et fast led i dommer uddannelsen. Dette vil næppe
kunne opnås, medmindre uddannelsen gøres obligatorisk, idet det ved en ordning, der
alene bygger på de interesseiedes frivillige deltagelse i uddannelsen, må befrygtes,
at en ret betydelig del af aspiranterne af hensyn til bevarelsen af ekstraindtægter, ulemperne ved en flytning o. lign. vil afholde sig fra at søge landsretsuddannelsen. En obligatorisk ordning må imidlertid forudsætte, a t aspiranternes tilknytning til landsretterne ikke
som nu bliver afhængig af de vekslende konstitutionsmuligheder, at indkaldelse til uddannelsen foregår efter systematisk e retningslinjer, og at tjenesten i landsretterne tilrettelægges
således, at ikke blot landsretternes arbejdsbehov, men også uddannelseshensyntilgodeses.
Selvom kravet om landsretsuddannelse således i hovedsagen må gøres obligatorisk,
kan der ikke bortses fra muligheden af, at en ansøger til en dommerstilling på anden måde
kan have dokumenteret sin egnethed, så utvetydigt, at det ville være formalistisk at
stille krav om, at den pågældende yderligere skal underkaste sig landsretsuddannelse. I
de herhen hørende lovbestemmelser bør reglen herom derfor kun opstilles som et normalt,
ikke som et ubetinget krav. I de i de enkelte tilfælde afgivne indstillinger om besættelse
af dommerstillinger2) bør landsretspræsidenterne udtrykkeligt tilkendegive, hvorvidt ansøgere uden landsretsuddannelse kan anses for kvalificerede, eller om de bør prøves yderligere gennem landsretsuddannelse. Endelig tilføjes, at den foreslåede ordning kun vil
kunne gennemføres gradvis, og at der således i en temmelig lang overgangstid må bortses
fra kravet om landsretsuddannelse.

IL Skærpede kundskabskrav.
1. Eksamenskrav.
Som i hovedafsnit I anført ) var det i forarbejderne til retsplejeloven foreslået
at kræve juridisk embedseksamen med bedste karakter som betingelse for udnævnelse
til enhver dommerstilling, men i sin endelige skikkelse og ved senere ændringer har loven
bibeholdt adgang til dommerstillinger for visse kandidater med 2. karakter.
Udvalget har overvejet, hvorvidt der er grund til at skærpe eksamenskravet,
således at der ubetinget skulle; kræves juridisk embedseksamen med 1. karakter. Når
henses til, at personer med ringere eksamenskarakter efter de nugældende regler kun har
adgang til dommerembede, såfremt de har vist sig særlig dygtige i praktisk virksomhed,
3

1

) p . 18.
) jfr. nærmere p. 70 £f.
3
) p. 10f.
2
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at de af udvalget iøvrigt fremsatte forslag netop tilsigter bl. a. en mere indgående prøvelse
af aspiranternes praktiske dygtighed, end den hidtidige ordning muliggør, og at eksamenskarakteren altid vil være en noget vilkårlig og usikker målestok, navnlig når der som nu
ofte forløber 20—25 år mellem embedseksamen og dommerudnævnelse, har udvalget
dog ikke fundet anledning til at fremsætte noget forslag i så henseende.

2. Teoretisk særuddannelse for dommere.

Ønskeligheden at en teoretisk dommeruddannelse, særlig indenfor det kriminalvidenskabelige emneområde, udover den, der ligger i det almindelige universitetsstudium
til juridisk embedseksamen eller dertil svarende eksaminer, er i de senere år blevet stærkt
fremhævet i nyere nordisk retslitteratur1) og er bl. a. gjort til genstand for forhandling
på Den danske Dommerforenings årsmøde den 15. oktober 1948. Tilsvarende ønsker og
forslag er også fremsat i andre lande.2) Baggrunden herfor er især den nyere udvikling i
kriminalvidenskab og kriminalpolitik, der har understreget nødvendigheden af, at straffedommerne •— ligesom for øvrigt andre i strafferetsplej en virkende organer (anklagere,
forsvarere) — ikke blot behersker de rent juridiske regler og synspunkter i straffelovgivningen, men også er fortrolige med den forskning og de forskningsresultater, der vedrører kriminalitetens reale baggrund og forudsætninger, og med den praktiske virkemåde af det system af sanktioner, der har afløst det tidligere mere enkle straffesystem.
Tildels er trangen til en videregående kriminalvidenskabelig uddannelse imødekommet gennem den ved universiteterne indførte kriminologiundervisning som et led i
det juridiske studium og ved strafferetsundervisningens stigende betoning af sanktionslæren. Frugterne heraf kan dog først vise sig i det praktiske retsliv om en årrække, og
selv for dem, der har gennemgået den omtalte universitetsundervisning, vil supplerende
studier og stadig orientering om forskningens resultater være påkrævet, når de i praksis
skal tage del i behandlingen af straffesager.
Udover de specielt kriminalistiske emneområder har der også vist sig trang til en
teoretisk dommeruddanne1 se på andre områder, særlig indenfor bevislæren og en række
specielle lagområder (sociallovgivning m. v.), ligesom det vil være af værdi gennem en
hensigtsmæssig formet kursusordning at give domstolenes juridiske personel adgang til
en samlet orientering i vigtigere nye lovkomplekser og andre aktuelle retsspørgsmål.
Sådanne kursus er undertiden tidligere blevet afholdt, f. eks. forud for ikrafttrædelsen af
Borgerlig Straffelov af 15. april 1930, og også forhandlingerne på dommerforeningens
årsmøder har til en vis grad imødekommet behovet for særlige kursus, men dels tilsteder
årsmødernes kortvarighed ikke en så indgående og alsidig orientering som ønskeligt, dels
er adgangen til disse møder begrænset til dommerforeningens medlemmer, således at
navnlig dommerfuldmægtige, der regelmæssigt eller hyppigt behandler retssager, ikke får
lejlighed til at nyde godt af årsmødernes foredrag og forhandlinger.
*) Se således Johs. Andenæs: Den norske straffedommers uddannelse (Nordiska Kriminalistföreningars
årsbok 1938 p. 308 ff.), Kurt Holmgren: Brottmålsjuristens utbildning (Nordiska Kriminalistföreningars årsbok 1942/43 p. 206 ff.), det svenske Betänkande angående vissa organisations-, utbildnings- och tjänstgöringsfrågor vid domstolarna (Statens offentliga utredningar 1946: 57, Stockholm
1946) og Stephan Hurwitz: Kriminologisk forskning og uddannelse (Nordiska Kriminalistföreningars
årsbok 1946/47 p. 302 ff.).
a
) Se f. eks. Jean Constant: La formation de juge pénal (Revue de droit pénal et de criminologie, 1947).
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Udvalgets overvejelser angående dommeres teoretiske uddannelse tager derfor
ikke udelukkende sigte på straffedommere, hvad der også ville være upraktisk med henblik på forholdene her i landet, hvor dommergerningen som regel omfatter både kriminelle og borgerlige sager, men da trangen til en særuddannelse forst og fremmest gør sig
gældende ved udøvelsen af den kriminelle retspleje, vil dette hensyn give de kriminologiske discipliner en fremtrædende plads i uddannelsen.
At et behov for en sådan særlig uddannelse foreligger, må udvalget anse for utvivlsomt. Den kriminologiske videnskab er i de seneste årtier undergået en sådan udvikling,
at universitetsundervisningen i sin hidtidige form kun er i stand til at give de studerende
en elementær orientering, og overblik over forskningens nuværende stade forudsætter
adgang til og tilegnelse af et så omfattende stof, der for en væsentlig del må søges i udenlandske kriminologiske og lægevidenskabelige, især psykiatriske afhandlinger og tidsskrifter, at kun en ringe del af den kriminelle retsplejes udøvere er i stand til på egen hånd
at skaffe sig dette. Hertil kommer, at den straffende retshåndhævelses funktion som middel
til bekæmpelse af forbrydelser forudsætter et intimt samarbejde mellem domstolene og
fængselsvæsenets praktikere, således at disses erfaringer gøres tilgængelige for dommerne.
Også på andre punkter kan der være trang til en specialuddannelse for dommere udover
universitetsstudiets rammer, idet domstolenes og dommernes arbejdsområde tildels omfatter retsområder, der beherskes af særlige retsregler, som kun periferisk berøres under
universitetsstudiet, eller hvor praktiske hensyn af teknisk natur spiller en særlig rolle.
Endvidere vil en almindelig orientering indenfor visse retsområder kunne være af betydning for dommerne, selv om den er uden direkte relation til de retsafgørelser, der skal
træffes; dette gælder navnlig sociallovgivningen. Endelig vil en oversigt over den sociale
og politiske baggrund for nye love ofte være overordentlig værdifuld ved afgørelsen af
sådanne loves retlige konsekvenser; som eksempler nævnes skattelove, jordlovene og
krigs- og efterkrigstidens restciktionslovgivning, herunder lejelovene.
Udvalget må derfor anse det for ønskeligt, at der indføres teoretiske særkursus
for dommere og vordende dommere. Den nærmere udformning og tilrettelæggelse af sådanne kursus og disses indpakning i den iøvrigt foreslåede dommeruddannelse vil blive
drøftet nedenfor under hovedafsnit IV. B.1)

x
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IV. Nærmere udformning af udvalgets forslag.
Ud fra de i hovedafsnit III fremstillede retningslinjer vil det i det følgende blive
nærmere drøftet, hvorledes en særlig dommeruddannelse bestående dels i uddannelsestjeneste ved landsretterne, dels i særkursus, bør tilrettelægges. I tilknytning til det under
hovedafsnit III. A. 1 anførte1), hvorefter der som regel tillige bør kræves mindst 2 års
dommerfuldmægtigvirksomhed, har man derhos fundet det naturligt at undersøge, hvorvidt dommerfuldmægtigtjenesten, som den nu former sig, fra et uddannelsesmæssigt synspunkt er tilfredsstillende. På grundlag af de herved tilvejebragte oplysninger har det
tillige vist sig, at der ved en gennemført rationalisering af fuldmægtigarbejdet på dommerkontorerne vil kunne inddrages et ikke ubetydeligt antal fuldmægtigstillinger og herigennem opnås en tiltrængt forbedring af dommerfuldmægtigenes almindelige avancementsudsigter. Da virksomhed som dommerfuldmægtig hidtil har dannet og formentlig
i en overskuelig fremtid vil danne grundlag for et ovei vej ende flertal af dommerudnævnelserne, har man tillagt det nævnte forhold så stor betydning, at man har ment at burde
gøre det til genstand for en indgående drøftelse.
Udvalgets overvejelser kan herefter sammenfattes i følgende tre afsnit:
A. Dommeruddannelse ved landsretterne.
B. Den teoretiske dommeruddannelse.
C. Dommeruddannelse ved underretterne og rationalisering af fuldmægtigarbejdet ved
dommerkontorerne.
Da dommeruddannelsen i det praktisk overvejende antal tilfælde indledes ved
fuldmægtigtjeneste på et dommerkontor, kunne det synes naturligt at drøfte det sidstnævnte emne først, så meget mere som de to førstnævnte efter udvalgets opfattelse bør
henvises til et senere stadium i uddannelsen. Når udvalget dog har besluttet sig til at
fremstille problemerne i den nævnte orden, skyldes det dels, at de to førstnævnte emner
i rationel udformning betegner nydannelser indenfor vort retsliv, medens der med hensyn
til tjenesten ved underretterne alene bliver tale om en mindre vidtgående rationalisering
af den allerede bestående ordning, dels at tilrettelæggelsen af dommerfuldmægtigtjenesten
ikke kan begrænses til rent uddannelsesmæssige spørgsmål, men som anført fører til videregående overvejelser angående embedernes struktur og organisation. Den særlige teoretiske
dommeruddannelse må efter udvalgets opfattelse tilrettelægges i nøje tilknytning til den
foreslåede uddannelsestjeneste ved landsretterne og bør derfor fremstilles i umiddelbar
tilknytning til denne. Den anvendte rækkefølge giver derfor efter udvalgets skøn den
bedste oversigt over de behandlede emner.
J

) p. 20 f.
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A. Dommeruddannelsen ved landsretterne.
1. Aspiranternes stilling og arbejdsopgaver.

Ved overvejelserne angående udformningen af en hensigtsmæssig landsretsuddannelse bliver udgangspunktet naturligt dels den nugældende konstitutionsordning, der
især karakteriseres ved, at aspiranten udfylder en dommerstilling i retten, dels den svenske
ordning, hvorefter aspiranten, indtil han opnår ansættelse som egentligt medlem af retten,
udfører særlige, efterhånden mere betroede opgaver i rettens tjeneste.
Som regelmæssigt led i dommeruddannelsen er konstitutionssystemet i sin hidtidige form afhængigt af, om der til enhver tid haves det fornødne antal stillinger til rådighed i landsretterne, og efterhånden som de nuværende overtallige stillinger afvikles, vil
konstitutionsmulighederne indskrænkes og vil, når krigstidens følger indenfor retsvæsenet
er overstået, reduceres til et minimum. Da obligatorisk landsretsuddannelse vil forudsætte, at der til stadighed haves et ret betydeligt antal uddannelsesstillinger til rådighed,
vil en sådan uddannelse overhovedet ikke kunne gennemføres i form af konstitutioner,
medmindre der tilvejebringes fast lovhjemmel for konstitution af et ret betydeligt antal
overtallige dommere. En sådan ordning, der vil betyde en kraftig udvidelse af antallet
af landsretsafdelinger, vil imidlertid kunne modvirke uddannelseshensynet, idet den kan
føre til, at de enkelte landsretaafdelinger får for lidt arbejde til, at landsretsuddannelsens
særlige fordele i fuldt mål kan gøre sig gældende. Hertil kommer, at konstitutionssystemet
har indre svagheder, som allerede har givet sig udslag i kritik mod den hidtidige anvendelse af konstitutioner i landsretterne. Selvom denne kritik utvivlsomt skyder over målet,
må det erkendes, at konstitutionssystemet ialtfald kan svække autoriteten af landsretternes afgørelser såvel overfor parterne som overfor den underordnede instans. Det kan
således virke uheldigt, at den konstituerede dommer, hvor der er divergens mellem to
faste dommere, får den afgørende stemme, og det er — selvom det måske ikke giver sig
praktiske udslag — principielt; uheldigt, om landsrettens afgørelser, navnlig i ankesager,
træffes under medvirken af personer, der senere findes uegnede til at virke som dommere.
Endelig kan det omvendt ikke udelukkes, at en konstitueret dommer ikke vil gøre sig
tilstrækkelig selvstændigt gældende i tremandskollegiet, fordi han vil være for tilbageholdende overfor to ældre faste dommere.
Udvalget må derfor finde det rettere at søge tilvejebragt en ordning i retning af
den svenske. Dermed er selvfølgelig ikke sagt, at denne skal kopieres i alle enkeltheder,
men behørige hensyn må tages, til, at den i sin nuværende form bygger på historiske, sociale
og retlige forudsætninger, der er forskellige fra danske forhold. Det vil således ikke være
hensigtsmæssigt, at tjeneste udenfor landsretterne får karakter af en slags udstationering,
hvorimod det formentlig vil være bedre stemmende med tilvant dansk tankegang at lade
tjenesten ved landsretten være et supplement til den pågældendes øvrige uddannelse. I
sin nuværende form medfører den svenske ordning også en stærkt skiftende tjeneste, som
overført til danske forhold sikkert ville blive følt som utilfredsstillende både for embederne,
der altfor hyppigt måtte skifte medhjælpere, og for aspiranterne selv.
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Ud fra disse synspunkter mener udvalget at kunne opstille følgende retningslinjer
for en dommeruddannelse ved landsretterne:
1)
2)
3)
4)

Uddannelsen bør fremtræde som et supplement til aspiranternes normale virksomhed.
Uddannelsen bør som regel kun udstrækkes over een periode.
Der bør ikke tillægges aspiranterne dømmende myndighed.
Aspiranterne bør deltage i sagernes behandling og påkendelse, herunder uden stemmeret
deltage i voteringerne og udfærdige udkast til de af dommerne vedtagne afgørelser.

En sådan ordning vil formentlig såvel i uddannelsesmæssig henseende som med
hensyn til bedømmelsen af aspiranternes kvalifikationer frembyde de samme fordele som
det nu anvendte konstitutionssystem uden at kunne mødes med de mod dette fremsatte
indvendinger. For aspiranterne selv vil ordningen have samme karakter som en konstitution med den ene undtagelse, at der ikke tillægges dem dømmende myndighed. For
landsretterne vil den medføre, at der pålægges dommerne en betydningsfuld og krævende
opgave ved oplæringen og bedømmelsen af aspiranterne, men at de til gengæld fritages
for en del af det manuelle arbejde ved domskonciperingen.
Særlig med hensyn til punkt 4) bemærkes, at der må lægges megen vægt på aspirantens deltagelse i voteringen, da denne vil være den sikreste prøve på hans Judicium.
Imidlertid må der gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor sagens beskaffenhed taler imod
en sådan ordning. Det vil navnlig gælde med hensyn til straffesager, der behandles under
medvirken af nævninger eller domsmænd, idet lægdommernes votering angående bevisbedømmelse, skyld og strafudmåling ikke bør påvirkes af andre synspunkter end dem,
der fremføres under proceduren og af de for afgørelsen ansvarlige juridiske dommere
under voteringen. Derimod synes der ikke at være afgørende hensyn, der taler imod
at lade aspiranterne votere i straffesager, der alene pådømmes af juridiske dommere,
altså navnlig i politisager. Også borgerlige sager, i hvis pådømmelse lægdommere deltager,
kan der være tale om at undtage fra aspiranternes votering, men i disse tilfælde vil lægdommerne dog som regel være så fagligt kvalificerede, at deres votering ikke i væsentlig
grad vil kunne påvirkes af aspiranternes udtalelser. Skønnet over, hvorvidt og i hvilket
omfang aspiranterne bør deltage i voteringen i sådanne sager, kan derfor formentlig overlades til vedkommende retsformand på grundlag af instruks udfærdiget af landsrettens
præsident efter forhandling med retsformændene. Det bemærkes derhos, at aspiranterne
altid bør overvære voteringen, selvom de ikke selv skal deltage i denne.
^Endvidere bør aspiranterne som ovenfor anført deltage i domsaffattelsen. I straffesager, der behandles under medvirken af lægdommere, udfærdiges dommen oftest straks
efter retsformandens diktat, og aspirantens arbejde i disse sager bliver således af rent
manuel natur, men bortset herfra bør udfærdigelse af udkast til domme være en af aspiranternes hovedopgaver.
løvrigt må aspiranterne i videst muligt omfang deltage i afdelingernes arbejde
og vil her kunne overtage en væsentlig del af de funktioner, der nu udføres af de til afdelingerne knyttede sekretærer og landsretsfuldmægtige.
Da der allerede nu til hver enkelt landsretsafdeling er knyttet en juridisk uddannet
sekretær eller fuldmægtig, kan det ved den nærmere udformning af den skitserede uddannelse synes naturligt at tage udgangspunktet i disse stillinger, således at de omdannes
til kvalificerede gennemgangssbillinger, der besættes med dommeraspiranter. Eventuelt
kunne disse stillinger tænkes helt omnormeret til ordinære dommerfuldmægtigstillinger,
som besættes tor en kortere tid ad gangen med personer, der søger landsretsuddannelse.
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Der kan imidlertid også tænkes en anden løsning, nemlig oprettelse af en særlig
Hasse af uddannelsesstillinger ved landsretterne, således at til gengæld de juridiske sekretærog fuldmægtigstillinger ved afdelingerne nedlægges og tildels erstattes med kontorpersonale.
Udvalget mener at måtte foretrække den sidstnævnte løsning. Dels vil aspiranternes tjeneste i uddannelsesstillingerne være forholdsvis kortvarig, medens der vedblivende
må opretholdes visse permanente juridiske sekretær- og fuldmægtigstillinger i tilknytning
til justitskontorerne, og det vil da være ønskeligt at holde disse faste stillinger klart ude
fra uddannelsesstillingerne, i hvilke tjenesten har en midlertidig karakter. Dels vil ansættelse af aspiranterne som landsretsfuldmægtige nødvendiggøre udfærdigelse af nye
ansættelsesbreve, hvilket i betragtning af tjenestens midlertidige karakter må forekomme
urimeligt. Endelig og især vil udskillelsen af uddannelsesstillingerne som en særlig klasse
lette løsningen af visse finanstekniske problemer i forbindelse med spørgsmålet om aspiranternes lønning, smig. herom nærmere nedenfor under afsnit 8.1)
Da de ved landsretterne nu bestående sekretær- og fuldmægtigstillinger som
anført ikke helt kan afskaffes, vil det være praktisk, at der findes en særlig betegnelse
for uddannelsesstillingerne, således at disse ikke forveksles med de permanente stillinger.
Dels fordi de fleste af aspiranterne vil være dommerfuldmægtige, dels fordi deres stilling
i landsretterne vil frembyde visse lighedspunkter med dommerfuldmægtigenes ved underretterne, foreslås de i uddannelsesstillingerne tjenstgørende personer betegnet som dommer fuldmægtige ved landsretterne.
Til slut bemærkes, at egentlig konstitution i en landsret selvfølgelig i enhver henseende må ligestilles med den lier foreslåede særlige landsretsuddannelse, men at det formentlig, efterhånden som denne indarbejdes, vil være naturligt, at virkelig konstitution
kun meddeles til personer, der enten allerede har gennemgået eller er i færd med at afslutte
landsretsuddannelsen. Det vil være rimeligt at udvide landsretspræsidenternes beføjelse
efter retsplejelovens § 44 stk. !i med hensyn til konstitutioner ved underretterne til at
omfatte også konstitution af tjenstgørende aspiranter som landsdommere i påtrængende
tilfælde samt i faste landsdommeres kortvarige forfald.
2. Betingelserne for adgang til landsretsuddannelsen.
Når kravet om landsretsuddannelse opstilles som normal forudsætning for ansa)ttelse som dommer, bør adgangen til denne uddannelse efter udvalgets opfattelse principielt
stå åben for enhver, der vil kvalificere sig til at blive dommer. Dette synspunkt må dog
tåle visse praktiske modifikationer, idet det fulde udbytte af landsretsuddannelsen er
betinget af, at aspiranten har opnået en vis modenhed og praktisk erfaring, forinden han
tiltræder tjenesten i landsretten. Da ikke enhver forudgående juridisk tjeneste på forhånd
kan antages at bibringe den pågældende erfaringer, som vil komme ham til nytte ved
landsretsuddannelsen, opstår der spørgsmål om at stille visse nærmere virksomhedshrav
som betingelse for adgang til denne uddannelse.
I betragtning af, at udvalget går ind for som almindeligt krav for alle dommere at
forlange 2 års fuldmægtigvirksomhed ved underret, må der først tages stilling til, om denne
virksomhed normalt skal ligge før landsretsuddannelsen, eller om det er tilstrækkeligt,
at aspiranten senere af t jener denne tjeneste. Udvalget må såvel af praktiske som af
principielle grunde anse det for mest hensigtsmæssigt, at dommerfuldmægtigtjenesten lægges
!) p. 35 ff.
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inden indkaldelsen til landsretsuddannelsen. Dels må fuldmægtigtjenesten sædvanligvis
af t jenes i stillinger, der er beregnet for ganske unge kandidater, dels vil det såvel for
aspiranterne selv under deres tjeneste i landsretten som for landsrettens bedømmelse af
deres egnethed være af betydning, at de møder med en fyldig og alsidig uddannelse, hvorunder dommerfuldmægtigtjenesten efter den betydning, der iøvrigt tillægges denne, bør
indgå, dels kan det endelig befrygtes, at en ordning, hvorefter landsretsuddannelsen kan
opnås uden forudgående dommerfuldmægtigvirksomhed, vil svække gennemførelsen af
kravet herom, idet det vil kunne være vanskeligt at håndhæve dette krav strengt overfor
personer, som med tilfredsstillende resultat har gennemgået landsretsuddannelsen. Omvendt vil det ikke være nogen væsentlig byrde for aspiranterne, at der normalt kræves
dommerfuldmægtigvirksomhed inden landsretsuddannelsen, idet dette kun vil føre til,
at de unge kandidater foi at holde alle muligheder åbne sikrer sig den fornødne uddannelse
på et dommerkontor, hvilket som regel altid vil kunne komme dem til nytte i deres senere
virksomhed, smig. erfaringerne fra de øvrige nordiske lande, hvor en kortere tids tjeneste
på et dommerkontor er et normalt led i den almindelige juridiske uddannelse.
Det vil imidlertid være ønskeligt, om aspiranterne inden indkaldelsen til landsretstjenesten opnår en noget større modenhed og erfaring, end det opstillede minimumskrav

forudsætter. Man vil dog ikke forlange, at den yderligere tjeneste ubetinget skal foregå
på et dommerkontor, selvom det er ønskeligt, at dommerfuldmægtigtjenesten bliver så
grundig og alsidig som muligt. Alt i alt vil man finde det passende, at der normalt kræves
mindst 5 års praktisk tjeneste, heraf mindst 2 år som dommerfuldmægtig, inden indkaldelse
til landsretterne finder sted. Dette må på den anden side som regel være tilstrækkeligt for
de aspiranter, hvis tjeneste udover dommerfuldmægtigtjenesten falder i nær tilknytning
til retternes arbejde, f. eks. sagførere eller politiets og anklagemyndighedens tjenestemænd.
For andre grupper, f. eks. amtsfuldmægtige og centraladministrationens tjenestemænd,
kan det være vanskeligt at opstille faste retningslinjer for, hvornår de pågældende skal
anses for kvalificerede til at opnå landsretsuddannelse, idet det i hvert enkelt tilfælde
må afhænge af et konkret skøn, hvorvidt den pågældendes forudgående tjeneste giver
grundlag for at anse ham for egnet til dommergerning. Udøvelsen af et sådant skøn henlægges naturligst til justitsministeriet, der ligeledes må udøve skønnet om, hvorvidt en
aspirant kan fritages for kravet om dommerfuldmægtigtjeneste. I sidstnævnte henseende
vil der navnlig kunne være anledning til at lægge vægt på, om den pågældende i stedet
for dommerfuldmægtigtjeneste har en grundig uddannelse som sagfører.
Når der i det foregående er talt om dommerfuldmægtigvirksomhed, er der herved alene tænkt på tjeneste ved underretterne udenfor København. Udvalget har overvejet, hvorvidt der også for Københavns Byrets vedkommende kunne indføres en alsidig
begynderuddannelse i byrettens sekretærstillinger, der i uddannelsesmæssig henseende
og som adgangsbetingelse til landsretsuddannelsen kunne ligestilles med den foreslåede
obligatoriske 2-årige dommerfuldmægtigtjeneste, og har forhandlet med byrettens præsident herom. Byretspræsidenten har i denne anledning oplyst, at byrettens sekretærer
og fuldmægtige for tiden opnår en grundig og alsidig uddannelse ved successiv tjeneste
i rettens forskellige afdelinger over en turnus på 8—10 år, og at denne turnus eventuelt
kan afkortes til 5—7 år, men har frarådet en yderligere afkortning af uddannelsestiden.
En sådan tjeneste må formentlig fuldtud kunne ligestilles med de iøvrigt foreslåede krav
om praktisk virksomhed inden landsretsuddannelsen, men da det næppe kan tænkes,
at justitsministeriet vil nægte en iøvrigt egnet person, der har gennemgået byrettens
fuldstændige turnus, og som af byretspræsidenten indstilles til landsretsuddannelsen,
adgang til denne, og da bedømmelsen af, hvorvidt en delvis turnus i byretten, eventuelt
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kombineret med anden tjeneste:, er fyldestgørende, må blive meget individuel, har udvalget ikke fundet tilstrækkelig anledning til at foreslå en særregel for Københavns Byrets
juridiske personale.
Den med byretspræsidenten førte brevveksling gengives som bilag X1).

3. Landsretsuddannelsens varighed.
For at give det fulde udbytte må tjenesten ved landsretten ikke være for kort.
De første måneder af tjenesten vil medgå til aspirantens tilegnelse af landsrettens særlige
arbejdsform og yil ikke ubetinget kunne betragtes som en virkelig prøvelse af hans kvalifikationer. En forholdsvis langvarig tjeneste vil give aspiranten større udbytte og forøge
sikkerheden af landsrettens bedømmelse af hans faglige og menneskelige kvalifikationer.
På den anden side bør tjenesten ikke udstrækkes længere, end disse hensyn tilsiger, da der som nedenfor påvist vil være et stort behov for uddannelsesstillinger, og
en aspirant derfor ikke i længere tid end nødvendigt bør optage pladsen for en anden.
Udvalget vil derfor foreslå, at tjenesten ved landsretten normalt skal vare 'mindst
1 år og ikke udstrækkes over mere end 2 år. Tjenestens varighed bør dog afgøres individuelt
og ikke være ubetinget bundet til de angivne tidsgrænser, da det f. eks. kan tænkes, at
en aspirants egnethed er utvivlsom, uanset at han ikke har opnået 1 års landsretsuddannelse. Som lovmæssigt krav bør derfor alene opstilles, at den pågældende efter at have
gjort tjeneste ved en landsret af denne skal være fundet egnet til beskikkelse som dommer.

4. Tidspunktet for landsretsuddannelsen.
Spørgsmålet om, på hvilket tidspunkt indkaldelse af den enkelte aspirant til
landsretsuddannelse bør ske, vil tildels være besvaret gennem fastsættelsen af visse virksomhedskrav som vilkår for adgang til uddannelsestjeneste ved landsretterne, jfr. herom
foran under afsnit 2, idet disse krav vil sætte en grænse for, hvor tidligt indkaldelsen
kan ske. På den anden side vil det være ønskeligt, at indkaldelsen finder sted snarest
muligt, når den pågældende opfylder betingelserne herfor, og ledige uddannelsesstillinger
haves, da det, selvom den pågældendes udnævnelse til dommer ikke vil være umiddelbart forestående, må være en samfundsmæssig fordel i videst mulig udstrækning at drage
nytte af den dygtiggørelse af aspiranterne, som landsretsuddannelsen tilsigter, og da
det må formodes, at denne dygtiggørelse i vidt omfang vil kunne være til gavn også indenfor aspirantens normale arbejdsfelt. Således vil det utvivlsomt fra et almindeligt retspie jesynspunkt være særdeles ønskeligt, om alle dommerfuldmægtigstillinger, der medfører regelmæssig eller hyppig udøvelse af domsmyndighed, — d. v. s. alle første- og enefuldmægtigstillinger og alle dommerfuldmægtigstillinger med fast konstitution — kunne
besættes med personer, der har gennemgået landsretsuddannelsen. Ligeledes vil det for
anklagemyndighedens og politiets tjenestemænd kunne være meget frugtbart gennem
uddannelsestj eneste i landsretterne at erhverve indsigt i både de juridiske dommeres og
domsmændenes syn på de i straffesager forekommende problemer.
De tidligere foreslåede virksomhedskrav vil medføre, at en aspirant som regel
først vil opfylde betingelserne for adgangen til landsretsuddannelsen omkring sit fyldte
l
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30. år, og de anførte betragtninger tilsiger, at uddannelsen normalt bør søges afsluttet
inden det fyldte 35. år. Da det formentlig vil være unødvendigt og praktisk vanskeligt at
kræve denne uddannelse af dem, der efter de hidtil gældende regler ved deres hidtidige
virksomhed allerede må anses at have kvalificeret sig til dommerstilling, skal udvalget
som en overgangsordning foreslå, at uddannelsen ikke kræves af dem, der ved ordningens
ikrafttræden er fyldt 35 år, medmindre de selv ønsker at gennemgå uddannelsen, i hvilket
tilfælde de bør have fortrinsvis adgang dertil.

5.

Antallet af uddannelsesstillinger.

Antallet af uddannelsesstillinger må fastsættes således, at der kan uddannes så
mange aspiranter, at der ikke blot bliver dækning for den normale afgang fra dommerstillingerne, men også bliver en vis margin af hensyn dels til udskydelse af uegnede, dels
til afgang blandt de uddannede til andre stillinger. Det ønskelige antal uddannelsesstillinger vil således komme til at afhænge dels af uddannelsesbehovet og dels af uddannelses- tjenestens varighed.
Udvalget går ud fra, at den planlagte landsretsuddannelse som regel må kræves
af aspiranter til dommerstillinger såvel ved underretterne som ved de kollegiale retter,
da der ikke synes at være saglig grund til i så henseende at gøre nogen sondring mellem
de forskellige dommerstillinger. Idet man forudsætter, at ledige stillinger i Højesteret
normalt besættes ved oprykning fra landsretterne, og idet man foreløbig bortser fra en
uregelmæssig aldersfordeling og fra dødsfald og afgang før det fyldte 70. år, kan den
normale årlige afgang på grund af alder beregnes således:
Højesteret
13 dommere
normal udnævnelsesalder ca. 53 år
— funktionstid ca. 17 år
gennemsnitlig årlig afgang

0,8

Østre Landsret
27 dommere
normal udnævnelsesalder ca. 50 år
— funktionstid ca. 20 år
gennemsnitlig årlig afgang

1,4

Vestre Landsret
17 dommere
normal udnævnelsesalder ca. 45 år
— funktionstid ca. 25 år
gennemsnitlig årlig afgang

0,7

Københavns Byret
23 dommere
normal udnævnelsesalder ca. 40 år
funktionstid ca. 30 år
gennemsnitlig årlig afgang

0,8

oo

Underretterne udenfor København
105 dommere
normal udnævnelsesalder ca. 49 år
—
funktionstid ca. 21 år
gennemsnitlig årlig afgang

5,0
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Den påregnelige normale afgang bliver således omkring 4 stillinger årlig i de
kollegiale retter og 5 stillinger årlig ved underretterne. Den faktiske årlige afgang vil som
berørt på grund af dødsfald og afgang før det fyldte 70. år være noget større; i årene
1935—49 er indtruffet 16 dødsfald ved de kollegiale retter og 24 ved underretterne eller
henholdsvis ca. 1 og ca. 1% dødsfald årlig. Disse tal kan ikke uden videre adderes til de
for aldersafgang beregnede, da en del af de afdøde har stået nær foran aldersafgang, således
at deres afgang delvis er indkalkuleret i det først beregnede tal, men de medvirker til at
nedsætte den gennemsnitlige funktionstid, således at den virkelige gennemsnitlige afgang
" bliver større end beregnet. I samme retning virker afgang før det fyldte 70. år, der imidlertid er for individuelt bestemt til, at der fra det sparsomme statistiske materiale tør drages
sikre slutninger. Nogen eksakt beregning lader sig således ikke anstille, men det må formentlig praktisk set være berettiget på længere sigt at regne med årligt 4 å 5 stillinger
ved de kollegiale retter og 6 stillinger ved underretterne. Ved siden af dødsfald og mere
tilfældig afgang medvirker en skæv aldersfordeling blandt dommerne til at fremkalde
afvigelser fra dette resultat i det enkelte år, men over en længere årrække vil sådanne
afvigelser udjævnes. I så henseende kan bemærkes, at 112 dommere i årene 1930—39
modtog deres første udnævnelse, til dommerstillinger, heraf 34 ved de kollegiale retter
og 78 ved underretterne eller henholdsvis 3,4 og 7,8 årlig; i årene 1940—49 udnævntes
ialt 88 dommere, heraf 41 ved de kollegiale retter og 47 ved underretterne eller henholdsvis 4,1 og 4,7 årlig. Den betydelige forskel for underretternes vedkommende mellem de
, to perioder forklares ved aldersgrænselovens1) ikrafttræden, der medførte et ekstraordinært stort antal dommeres tilbagetræden og erstatning med yngre kræfter, der først vil
falde for aldersgrænsen i løbet af 1950'erne; i tiåret 1950—59 vil 52 underretsdommere
falde for aldersgrænsen, hvilket svarer ret nøje til en forholdsmæssig beregning.
Herefter må et uddannelsesbehov få 12 aspiranter årlig være minimum, og af hen-

syn til udskillelse af uegnede, dödsfald og afgang til andre stillinger vil det være ønskeligt
at uddanne ca. 15 aspiranter årlig.
Efter det ovenfor under1 afsnit 3 om landsretsuddannelsens varighed anførte må
man formentlig regne med en normal uddannelsestid på ca. 1% år; en sådan uddannelsestid vil vel ialtfald være tilstrækkelig, forsåvidt angår ældre dommerfuldmægtige, der
allerede gennem konstitutioner har opnået en vis øvelse i at behandle retssager. Herefter
vil uddannelse af 12—15 aspiranter årlig kræve 18—23 uddannelsesstillinger.
Hvor mange aspiranter en landsretsafdeling kan uddanne, vil tildels afhænge
af, hvilke sager der henlægges til afdelingen. Hvis afdelingen hovedsagelig behandler
straffesager, i hvilke dommene normalt er ret kortfattede og skrives under eller i umiddelbar fortsættelse af voteringen, bør der næppe tilknyttes afdelingen mere end 1 aspirant.
Hvis afdelingens arbejde derimod overvejende består i borgerlige sager, hvor domsaffattelsen giver større arbejde, vil der formentlig være tilstrækkelig beskæftigelse til 2 aspiranter.
Der kan herefter formentlig som gennemsnit regnes med mindst 1% aspirant pr. afdex
) Lov nr. 193 af 20. maj 1933.
5
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ling. Idet landsretternes midlertidige afdelinger i denne forbindelse må lades ude af
betragtning, således at der indtil videre kun kan regnes med 8 afdelinger i Østre Landsret
og 5 afdelinger i Vestre Landsret, ialt 13 afdelinger, bliver landsretternes uddannelsesmæssige kapacitet et sted mellem 20 og 26 aspiranter.1)
Det vil således ses, at landsretternes kapacitet i uddannelsesøjemed må udnyttes
til det yderste, men på den anden side da også vil kunne dække behovet.

6. Kompetence med hensyn til indkaldelse m. v.
Afgørelsen af, hvem der skal indkaldes til landsretsuddannelse, og hvornår og
i hvilken orden indkaldelserne skal finde sted, kan tænkes henlagt enten til landsretterne
selv eller til justitsministeriet.
Udvalget finder det naturligst, at disse spørgsmål afgøres af justitsministeriet, der
i forvejen er tjenstlig centralmyndighed for næsten alle aspiranter til dommerstillinger,
og som derfor også skal træffe bestemmelse om deres tjenestested efter hjemsendelsen.
Tillige vil det stemme bedst med den foran under afsnit 22) foreslåede ordning, hvorefter
justitsministeriet skal afgøre, hvorvidt personer, der ikke opfylder de normale virksomhedskrav, bør opnå adgang til landsretsuddannelsen. Det vil dog være rimeligt, at der
gives landsretspræsidenterne underretning om, hvem der melder sig til uddannelsen, således
at landsretterne i påkommende tilfælde kan fremkomme med forslag om, hvem der skal
indkaldes.
Ordningen med hensyn til indkaldelse skulle herefter blive den, at aspiranterne
anmelder sig til justitsministeriet, der efter at have prøvet virksomhedsbetingelserne
giver meddelelse til landsretspræsidenterne om, hvem der vil kunne indkaldes, eventuelt
med oplysning om særlige ønsker fra aspiranterne om indkaldelse ved den ene eller den
anden landsret. Ved indtrædende mulighed indkalder justitsministeriet derefter aspiranterne til landsretstjenesten.
Landsretstjenesten ophører efter 2 års forløb, jfr. foran p. 31, medmindre
justitsministeriet efter indstilling fra landsretten enten forinden tilbagekalder den pågældende eller undtagelsesvis tillader tjenesten forlænget. På begæring af den pågældende
aspirant kan justitsministeriet i særlige tilfælde efter forhandling med landsrettens præsident tillade afbrydelse af landsretstj enesten.

7. Bedømmelse af aspiranterne.
Det er et af den foreslåede ordnings hovedformål at skabe grundlag for en relativt
tidlig udskillelse af de aspiranter, der er uegnede eller mindre egnede til dommerhvervet. Det
er en meget betydningsfuld opgave, der herved pålægges landsretterne, og dens rette
udførelse vil være afgørende for den fremtidige rekrutering af dommerstanden. Det gælder
derfor om, at der foretages en omhyggelig og samvittighedsfuld prøvelse af aspiranternes
kvalifikationer, og at der ikke slækkes på de krav, som må stilles for at hævde dommerstandens høje personlige og faglige standard. Forsåvidt en aspirant derfor af personlige
x

) Efter sagsantallet i de seneste år kan det næppe påregnes, at samtlige midlertidige afdelinger i
landsretterne vil kunne inddrages.
2
) p. 30.
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eller saglige grunde skønnes mindre egnet, bør dette uden hensyn til hans mulige gode
menneskelige egenskaber iøvrigt finde udtryk, således at han eventuelt, inden han bliver
for gammel dertil, kan overgå til anden virksomhed, og at han ialtfald, hvis han forbliver
i sin hidtidige tjeneste, er klar over sine begrænsede fremtidsudsigter på dommerbanen.
Såvel for at sikre en alsidig uddannelse som for at give et større antal dommere
lejlighed til at deltage i bedømmelsen af aspirantens kvalifikationer bør det være reglen,
at en aspirant under landsretsuddannelsen gør regelmæssig tjeneste i flere, helst mindst 3
landsretsafdelinger. Dette er, som det fremgår af redegørelsen for den svenske dommeruddannelse (bilag VI1)), også reglen i Sverige, og af hensyn til den afgørende betydning
for aspirantens fremtid, som landsrettens bedømmelse vil have, bør denne være udtryk
for et større antal dommeres opfattelse. De nærmere legler for bedømmelsen, herunder
spørgsmålet om periodiske indberetninger til præsidenten fra de enkelte afdelinger vedrørende de der tjenstgørende aspiranter, hører efter udvalgets skøn til de interne forhold,
hvis praktiske udformning bedst overlades til landsretten selv.
Da landsrettens bedømmelse vil have betydning ikke blot, når aspiranten senere
optræder som ansøger til dommerstillinger, men også for hans placering efter hjemsendelsen,
bør der altid ved ellei inden hjemsendelsen af landsretten afgives indberetning til justitsministeriet om, hvorvidt tjenesten har været tilfredsstillende, og om den pågældende
fagligt og personligt findes kvedificeret til dommergerning, eventuelt om hans evner og
anlæg måtte begrænse hans anvendelighed eller omvendt gøre ham særlig kvalificeret.
Den pågældende bør gøres bekendt med denne erklæring, for at han, hvis den ikke er
anbefalende, eventuelt kan overveje sin overgang til anden virksomhed.
8.

Lønningsspørgsmål.

Som det fremgår af det under afsnit 2 og 4 anførte, vil landsretsuddannelse
kunne blive søgt af tjenestemænd fra forskellige tjenestegrene og på vidt forskellige lønningstrin. De bør ikke i anledning af landsretstjenesten lide nogen nedgang i deres tjenestemandsløn, hvorved bemærkes, at landsretsuddannelsen som tidligere påpeget som regel
vil indebære en yderligere dygtiggørelse af de pågældende også i deres normale virksomhed,
og at det derfor må være i samfundets interesse, at de opnår denne uddannelse. Den
enkleste vej til at sikre de pågældende mod indtægtsnedgang vil være at lade dem fortsat
oppebære deres hidtidige tjenestemandsløn, således at tjenestetiden ved landsretten i enhver
henseende — også med hensyn til lønnings- og pensionsanciennitet og alderstillæg — sidestilles med deres normale tjeneste. Udvalget vil anbefale denne løsning som den enkleste
og retfærdigste fremfor oprettelse af en ny særlig lønningsgruppe for uddannelsesstillingerne, der for at imødekomme de her fremhævede synspunkter måtte have en meget vid
udstrækning mellem laveste og højeste løntrin. En sådan særlig lønningsgruppe ville iøvrigt
være vanskelig at indpasse i tjenestemandslovens almindelige system, da der på grund
af tjenestens tidsbegrænsede karakter — indtil 2 år — ikke ville blive tale om sædvanlig
opnåelse af alderstillæg indenfor lønningsgruppen, men placeringen på de forskellige løntrin
ville blive afhængig af andre kriterier, navnlig den normale stillings løn.
Men selvom tjenestemandsløimen således bibeholdes uforandret, vil landsretstjenesten på anden måde kunne medføre økonomisk tab for aspiranterne. Først må nævnes
tab af ekstraindtægter. Et sådant tab af tildels ret føleligt omfang må formodes ofte at
!) p. 109.
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ville indtræde, idet de pågældende, forsåvidt de ikke bor i København eller Viborg, må
opgive eventuel bibeskæftigelse under landsretstj enesten, og selv for aspiranter, der bor
ved landsrettens hovedsæde, vil tjenesten ved landsretten ofte være til hinder for udøvelse af bibeskæftigelse. Det bemærkes i denne forbindelse, at udvalget vil finde det
meget ønskeligt, at lønnede hverv i statstjenesten i videst muligt omfang holdes åbne
for de pågældende, såfremt det kan påregnes, at de efter landsretstjenesten vender tilbage til deres tidligere tjeneste og tjenestested.
Hvis aspiranten kan påregne efter landsretsuddannelsen at vende tilbage til sit
hidtidige tjenestested, vil han formentlig ofte undlade at foretage egentlig flytning til
København eller Viborg, da ulemperne ved 2 flytninger i løbet af 1 ^ til 2 år vil være for
store. I mange tilfælde vil landsretsuddannelsen blive efterfulgt af en forflyttelse, idet
man på denne måde f. eks. kan sikre, at dommerfuldmægtige i det mindste een gang under
deres tjenestetid skifter tjenestested, hvilket synes ønskeligt fra et uddannelsesmæssigt
synspunkt. Også i sådanne tilfælde kan det ofte forventes, at den pågældende lader sin
familie forblive boende ved sit hidtidige tjenestested, indtil det fremtidige tjenestested
er bestemt. Det må således påregnes, at aspiranten i mange tilfælde vil få udgifter til
dobbelt husførelse eller på anden måde vil få ekstraudgifter, f. eks. til sikring af sin hidtidige bolig under den midlertidige fraværelse fra det faste tjenestested.
Den økonomiske belastning, som tab af ekstraindtægter og udgifter til dobbelt
husførelse o. lign. kan medføre, vil ofte være så stor, at den kan befrygtes at føre til, at
egnede aspiranter viger tilbage for at søge landsretsuddannelsen, hvis ikke der skaffes
dem en passende kompensation. Værdien af en bedre uddannelsesordning vil være tvivlsom, såfremt den medfører økonomiske byrder, som aspiranterne ikke kan bære, og udvalget må derfor mene, at der udover selve tjenestemandslønnen under landsretstjenesten
bør ydes aspiranterne et særligt vederlag, der gennemsnitligt kan holde dem nogenlunde skadesløse for indtægtstab og merudgifter. Det kunne være nærliggende at søge dette formål opnået ved at tillægge aspiranterne sædvanlig udstationeringsgodtgørelse efter tjenestemandslovens regler. Dette vil dog ikke være rimeligt overfor aspiranter, som i forvejen bor i
eller ved landsretternes sæde, og som derfor ikke efter almindelige regler kan betragtes
som udstationerede, men som desuagtet under landsretstjenesten må opgive deres ekstraindtægter. Endvidere er de hensyn, som har ligget til grund ved fastsættelsen af udstationeringsgodtgørelsens satser, der tager sigte på dækning af udgifterne ved kortvarige
ophold på et fremmed sted, næppe i fuldt mål tilstede ved en tjeneste, der på forhånd
er bestemt til så forholdsvis lang varighed som landsretstjenesten. Som vejledende for
fastsættelsen af en passende godtgørelse kan derimod snarere tjene de i tjenestemandslovens §§ 984—87 fastsatte regler om særlige militære tillæg under tjeneste i midlertidig
garnison, navnlig det i § 984 omhandlede kommandotillæg, der sædvanligvis udgør % af
den pensionsgivende lønning, samt de i § 986 omhandlede indkommanderingstillæg for
befalingsmænd af reserven m. fl., der for de befalingsmænd, med hvem de til landsretstjeneste indkaldte dommeraspiranter nærmest må ligestilles, udgør 10 kr. daglig. For
dommerfuldmægtige af 2. grad vil et tillæg beregnet som normalt kommandotillæg udgøre
1 760—2 265 kr. årlig, men hertil kommer for militærpersoner frit kvarter, jfr. tjenestemandslovens § 987, hvorfor godtgørelsen til aspiranterne bør ansættes tilsvarende højere,
f. eks. til 3 600 kr. årlig, hvilket ret nøje vil svare til de ovennævnte indkommanderingstillæg. Det vil efter udvalgets mening være rimeligst at fastsætte godtgørelsen som et
på finansloven fastsat honorar, der tillægges alle ved landsretterne tjenstgørende aspiranter uanset deres hidtidige tjenestested.
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Det bemærkes derhos, at tjenestemænds flytteudgifter i forbindelse med indkaldelse
til og hjemsendelse fra landsretsuddannelse efter udvalgets skøn altid bør refunderes
efter reglerne for uansøgt forflyttelse.
Et særligt problem opstår med hensyn til aspiranter, der kommer fra private eller
kommunale stillinger. Det kan på den ene side siges, at medens det er rimeligt, at staten
bringer visse ofre for at give de statstjenestemænd, der agter at kvalificere sig til dommerstillinger, den bedst mulige uddannelse, kan staten ikke have sådanne forpligtelser overfor
personer udenfor statstj enesten, og at disse derfor principielt selv må afholde de med
uddannelsen til dommere forbundne udgifter. På den anden side vil det, når man —
som udvalget — anser det for at; være af betydning, at der opretholdes mulighed for til
dommerstanden at knytte egnede personer også fra andre kredse end statstjenestemændene, være urimeligt at gennemføre en ordning, der i praksis af økonomiske grunde vil
udelukke sådanne personer fra den foreslåede dommeruddannelse, og hertil kommer, at
aspiranterne efter den foreslåede ordning vil udgøre et fast element i landsretternes organisation med bestemte arbejdsopgaver. Der er således god grund til at yde også aspiranter
udenfor statstj enesten et passende vederlag for det arbejde, som de udfører. Da en væsentlig del af aspiranterne kan forventes at være dommerfuldmægtige af 2. grad eller andre
statstjenestemænd på tilsvarende løntrin, skal udvalget foreslå, at justitsministeriet bemyndiges til under landsretsuddannelsen at lønne aspiranter, som ikke er statstjenestemænd, som dommerfuldmægtige af 2. grad, således at de pågældende tillige oppebærer
det bestillingstillæg eller anden tilsvarende godtgørelse, som måtte blive tillagt aspiranterne, jfr. ovenfor. Da der næppe vil melde sig noget stort antal aspiranter af denne art,
vil de økonomiske følger af en sådan ordning ikke være vidtrækkende.

9. Delvis afvikling af fuldmægtig- og sekretær stillinger ved landsretterne.

Såfremt den skitserede ordning gennemføres, må den formentlig medføre en væsentlig indskrænkning af de ved landsretterne normerede juridiske sekretær- og fuldmægtigstillinger (for tiden ved Østre Landsret 6 fuldmægtige og 3 sekretærer og ved Vestre Landsret 4 fuldmægtige og 1 sekretær), idet de opgaver, der nu påhviler de ved de enkelte landsretsafdelinger tjenstgørende sekretærer og fuldmægtige, i det omfang, hvori de ikke overtages af aspiranterne, vil kunne overlades til kontorpersonale. Der må dog stadig bibeholdes
et juridisk personale af en vis størrelse til tjeneste ved justitskontorerne og til bistand
for præsidenterne, men dette vil for hver af de to landsretter formentlig kunne reduceres
til 1 justitssekretær, 1 ekspeditionssekretær og 3 (ved Vestre Landsret 2) fuldmægtige
eller sekretærer. Den endelige fastsættelse af personalets størrelse vil dog bero på de ved
ordningens indarbejdelse indhøstede erfaringer.
Efter disse synspunkter skulle der efterhånden kunne inddrages ved Østre Landsret
6 og ved Vestre Landsret 3 sekretær- og fuldmægtigstillinger, herved bortset fra de til
de ekstraordinære afdelinger knyttede midlertidige stillinger, samt ved Østre Landsret
yderligere 1 stilling som ekspeditionssekretær. Det således overskydende personale må
gennem en overgangstid søges afviklet. Det vil formentlig herved for det yngre personales vedkommende være naturligt i det omfang, hvori de pågældende selv ønsker det,
at lade dem overgå med bibeholdelse af deres hidtil erhvervede anciennitet til dommerfuldmægtigvirksomhed i den til deres hidtidige charge nærmest svarende lønningsgrad,
således at de derved sikres mod lønningstab. En sådan overgang vil kunne gennemføres
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forholdsvis lempeligt ved at udveksle de pågældende med dommerfuldmægtige, der indkaldes
til landsretsuddannelse, og udvalget forudsætter, at der i overgangstiden, der ikke bør
være for kort, udvises den størst mulige imødekommenhed i så henseende.
Forsåvidt nogen af de pågældende inden en eventuel forflyttelse ønsker selv at
gennemgå den nye landsretsuddannelse, og de efter deres alder og hidtidige tjeneste findes
egnede hertil, vil udvalget finde det rimeligt, at der gives dem adgang dertil.

10. Økonomiske konsekvenser.
Udgifterne ved indkaldelse af aspiranter til landsretsuddannelse vil efter de foran
foreslåede lønningsregler medføre merudgifter dels til de foreslåede bestillingstillæg, dels
til vikarudgifter til bestridelse af aspiranternes ordinære arbejde. Disse udgifter kan efter
de pr. 1. oktober 1950 gældende lønningssatser anslås til følgende årlige beløb:
1) Bestillingstillæg, ca. 20 X 3 600 kr
ca. 72 000 kr.
2) Vikarudgifter, beregnet som løn til ca. 20 dommerfuldmægtigaspiranter å ca. 8 800 kr
ca. 176 000 ca. 248 000 kr.
Herfra går besparelse ved inddragelse af fuldmægtig- og sekretærstillinger ved
landsretterne, der dog delvis opvejes ved udgifter til lønning af det kontorpersonale, der
må antages i stedet. Disse beløb beregnes således, idet der skønsmæssigt regnes med
inddragelse af 7 fuldmægtigstillinger og 3 sekretærstillinger og med nyansættelse af 2
kontorassistenter og 3 kontorister:
Besparelse :
7 fuldmægtige å ca. 11 000 kr
3 sekretærer å ca. 9 000 kr

ca.
ca.

77 000 kr.
27 000 -

. . „
Merudgitter:
2 kontorassistenter å ca. 7 000 kr. = ca. 14 000 kr
3 kontorister
å - 6 500 - = - 19 500 -

ca. 104 000 kr.

ca.

33 500 kr.

Nettobesparelse

ca.

71 500 kr.

Den reelle årlige forøgelse af lønningsudgifterne vil således andrage ca. 176 500 kr.
Når hertil kommer flytteudgifter o. lign., vil den samlede årlige merudgift kunne anslås
til ca. 190 000 kr.
Udvalget vil mene, at de foreslåede foranstaltninger indeholder så væsentlige
saglige fordele både med hensyn til dommeruddannelsen og dommerudvælgelsen, at merudgiften må anses for særdeles beskeden i sammenligning med de samfundsmæssige fordele,
som forslagets gennemførelse vil medføre. Det må særlig fremhæves, at forslaget i langt
højere grad end den nuværende ordning giver sikkerhed for, at al dømmende myndighed
— herunder også den, der udøves af dommerfuldmægtige i medfør af faste konstitutioner —
lægges i kvalificerede hænder.
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B. Demi, teoretiske dommeruddannelse.

Den undervisning, der vil være egnet til at indgå i en særuddannelse for dommere,
falder naturligt i to grupper, nemlig dels en supplering af universitetsundervisningen med
stof, der ikke eller kun elementært omfattes af denne, dels orientering i den nyere udvikling indenfor tidligere gennemgået stof og gennemgang af aktuelle problemer. Medens
den sidste gruppe efter sagens natur må henvises til periodiske kursus, kunne der rejses
spørgsmål om, hvorvidt den første gruppe ikke burde inddrages under universitetsundervisningen, eventuelt ved indførelse af en tillægseksamen for dem, der ville kvalificere
sig til dommergerningen, eller ved opdeling af juridisk embedseksamen i flere linjer med
forskellige eksamenspensa og forskellige ansættelsesmuligheder. En bekræftende besvarelse
af dette spørgsmål måtte tillige føre til mere indgående overvejelser om, hvorvidt den
nuværende eksamensordning iøvrigt er tilfredsstillende set fra domstolenes synspunkt.
Imidlertid finder udvalget ikke finledning til at gå dybere ind på dette emne, som på forhånd synes at ligge udenfor udvalgets egentlige opgave, da man af flere grunde må finde
en sådan ordning utilrådelig. DeJs må man betragte det som en væsentlig fordel, at juridisk
embedseksamen som hidtil give]' adgang til flere forskellige stillinger, således at de unge
kandidater ikke allerede før eller straks efter eksamen skal bestemme sig for en enkelt
løbebane med fortabelse af de andre nu åbentstående muligheder, men at de uden at forspilde andre muligheder i praksis kan prøve, hvilken virksomhed der ligger bedst for dem,
inden det endelige valg træffes. Dels vil en specialisering af juridisk embedseksamen enten
indsnævre de muligheder, der nu foreligger for, at den vordende dommer skaffer sig en
alsidig uddannelse, eller for dera, der vil. holde sig alle muligheder åbne, medføre en forlængelse af studiet. Endelig — og navnlig dette må i denne forbindelse være afgørende —
bør undervisning af den her skitserede art først gives, når deltagerne har opnået nogle
års praktiske erfaringer, idet de kun under denne forudsætning vil have mulighed for
at opnå det fulde udbytte af undervisningen.
Ved overvejelser angående gennemførelsen af en teoretisk dommeruddannelse
kan tillige henvises til, at en særuddannelse har vist sig ønskelig og er gennemført indenfor andre beslægtede områder. Der tænkes her særlig på de kursus, der i de senere år er
etableret for sagførerfuldmægtige og yngre sagførere, for tjenestemænd indenfor politiog fængselsvæsen samt for læger, og som til en vis grad kan tjene som vejledning med
hensyn til en særuddannelses tilrettelæggelse og varighed.
Hvad lægerne angår, har særlig de undervisningsformer, der anvendes ved uddannelsen af embedslæger, interesse. Disse gennemgår en 3 måneders praktisk og 3 måneders teoretisk uddannelse i retspsykiatri. Til dette grundkursus slutter sig fortsættelseskursus, der arrangeres af sundhedsstyrelsen. Tidligere anordnedes hvert andet år kursus
på 8—14 dage for halvdelen af embedslægerne. Efter krigen har ordningen været den,
at samtlige embedslæger (ca. 70) hvert år samles i København til et todages kursus. Sundhedsstyrelsen afholder udgifterne gennem bevilling på finansloven (ca. 7—8 000 kr. årligt).
Der holdes foredrag særlig med hensyn til den nye lovgivning på lægevæsenets område,
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f. eks. om lægeansvar, love om kønssygdomme, epidemisygdomme m. v., og i forbindelse
hermed gennemgås rent medicinske emner, f. eks. penicillinbehandling af kønssygdomme.
For 'politifuldmægtige afholdes på Statens Politiskole særkursus på ca. 50 undervisningstimer omfattende bl. a. straffelovens særbehandlingsformer, retsmedicin og retspsykiatri, sociallovgivning, procedure og mere specielle politimæssige emner.
Hvad angår fængselsvæsenets personale har man — foruden den for betjentkorpset
beregnede skoleundervisning af en varighed på 3 måneder — i de senere år afholdt kursus
med deltagelse af alle grader af fængselsvæsenets tjenestemænd. Disse kursus, der har
haft fra 80 til 120 deltagere, afholdes med et par års mellemrum og strækker sig over ca.
8 dage. Udover rent pønitentiære emner har de afholdte foredrag omhandlet emner som
de forskellige forbrydertyper (belyst fra lægelig side), tilsynsvirksomhedens organisation
og opgave, kriminalitetens nuværende stade etc.
Ud fra de tidligere anførte almindelige synspunkter har udvalget nedenfor nærmere
skitseret, hvorledes en særuddannelse for dommere efter udvalgets skøn bør udformes
og tilrettelægges. Det må imidlertid betones, at de fremførte forslag er udtryk for udvalgets
opfattelse af, hvad der må betragtes som ønskeligt, og at man er klar over, at forslagenes
praktiske gennemførelse kan støde på vanskeligheder, navnlig med hensyn til fremskaffelsen af kvalificerede lærerkræfter, der kan nødvendiggøre modifikationer i forhold til forslagene. Det må endvidere bemærkes, at udvalget ikke har tilsigtet at give en i alle detailler
gennemarbejdet kursusplan, men alene at redegøre for hovedlinjerne i en hensigtsmæssig
uddannelsesordning, hvorimod adskillige praktiske enkeltheder såvel med hensyn til
kursusemnerne som med hensyn til den praktiske tilrettelæggelse må afhænge af den
endelige udformning af ordningen og de erfaringer, der indvindes ved dennes gennemførelse.
For vordende dommere bør undervisningen — ligesom for embedslæger — tilrettelægges dels som primær- eller grundkursus, dels som fortsættelses- eller efterkursus. Disse for-

skellige kursusformer vil blive behandlet særskilt nedenfor henholdsvis under afsnit 1 og 2,
medens der under afsnit 3 vil blive foretaget en undersøgelse af de med den foreslåede
ordning forbundne udgifter og under afsnit 4 fremsættes nogle bemærkninger om andre
spørgsmål vedrørende dommeres teoretiske studier.
1. Primær- eller grundkursus.

De hovedsynspunkter, som i indledningen er gjort gældende, fører til, at disse
kursus bør have en ret lang varighed, for at de pågældende emner kan få en tilstrækkelig
grundig behandling. På den anden side bør fagkredsen — med et vist spillerum — afgrænses således, at kun emner af praktisk betydning for en større del af landets dommere
medtages. Idet man forudsætter, at den endelige tilrettelæggelse i detailler af en kursusplan sker efter samråd mellem repræsentanter både for universiteterne, retterne og fængselsvæsenet, skal udvalget indskrænke sig til nedenfor at fremsætte nogle bemærkninger
om visse hovedproblemer, herunder navnlig om fagkredsen, adgang til kursus og dettes
praktiske indpasning i den iøvrigt drøftede dommeruddannelse.
a. F a g k r e d s e n .
Som i hovedafsnit III. B. 2 berørt1) bør de til strafferetsplejen hørende problemer
indtage en fremtrædende plads ved disse kursus. Dette gælder navnlig fag som kriminologi,
sanktionslære og bevislære.
x
) p. 24 f.
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1) Kriminologi.
Ved kriminologi sigtes her ti] læren om de individuelle og sociale faktorer, der
betinger eller forklarer kriminalitetens forekomst, fremtrædelsesformer og udbredelse
(kriminalbiologi og kriminalsociologi), jfr. den nærmere afgrænsning af emneområdet i
lærebogen Kriminologi af Stephan Hurwitz. Faget omfatter tillige kriminalpsykologi og
orientering i kriminal psykiatri. Den kriminologiske forskning og undervisning tilsigter
at tilvejebringe viden om de reale faktorer bag kriminaliteten. Herved forfølges i første
række et teoretisk formål. Efterhånden som denne viden bliver mere omfattende og sikker,
kan kriminologien påregnes at få mere umiddelbar praktisk betydning som grundlag for
en rationel kriminalpolitik og som basis for afgørelser i enkelttilfælde. Men foreløbig må
disciplinens betydning for dommeruddannelsen ikke ses i en umiddelbart praktisk anvendelig kundskabsmeddelelse, men i den almindelige orientering, den giver i nyere
kriminalvidenskabelig forskning. En sådan orientering er nødvendig for, at dommeren
kan være på højde med de krav, der må stilles til hans forhandlingsledelse og dømmende
myndighed navnlig i sager, hvor retslægelige spørgsmål er af betydning. Et nærmere
kendskab til den kriminologiske problemstilling og forskningsmetode vil også bidrage
til at modvirke en for abstrakt juridisk indstilling til strafferetsplejens opgaver og til at
fremme en levende interesse for det enkelte retstilfældes psykologiske og sociale baggrund
og de med domfældelsen forbundne positive behandlingsproblemer.
Det må antages, at et efter omstændighederne fyldestgørende kursus i kriminologi
vil kunne gives indenfor 20 undervisningstimer, hvoraf 8 å 10 må beregnes at medgå til
retspsykiatriske forelæsninger og demonstrationer. Det bemærkes herved, at en grundigere psykiatrisk praktikanttjeneste, der i og for sig ville være ønskelig, ville lægge beslag på uforholdsmæssig lang tid, hvis den skulle være af virkelig værdi. En måneds
praktikanttjeneste på en psykiatrisk klinik ville således, efter hvad der er oplyst fra sagkyndig side, ikke være gavnlig. Derimod vil et par ugentlige timer i retspsykiatri med
særligt tilrettelagte patientdemonstrationer i en måneds tid give et vist, forsvarligt udbytte.
For de deltagere, der allerede har gennemgået universitetskursus i kriminologi
for juridisk studerende, vil det her omhandlede kursus muligvis kunne forkortes noget.
Men i betragtning af den stadige fornyelse i den kriminologiske forskning vil der dog også
for disse deltagere være trang til et antal kursustimer i faget, og det vil formentlig ialtfald
til at begynde med ikke være praktisk at dele kursusdeltagerne i flere grupper med forskellige pensa for begyndere og viderekomne. De deltagere, der har modtaget universitetsundervisning i kriminologi, vil ofte have gavn af en repetition af faget, og når man når
så vidt, at alle eller flertallet af deltagerne har forhåndskundskaber fra universitetsstudiet,
vil den tid, der indvindes ved, at de elementære dele af stoffet kan forudsættes bekendt,
med udbytte kunne anvendes til en mere udførlig drøftelse af andre emner.
2) Sanktionslære.
Sanktionslæren (tidligere betegnet pønologi) er af direkte praktisk betydning for
dommergerningen. Den bør i første række omfatte de i straffeloven omhandlede særformer for frihedsberøvelse, tilsynsinstitutet i forbindelse med betingede domme og prøveløsladelse, almindelig pønologi (frihedsstraffens virkemåde og udståelsesformer i praksis)
og strafudmåling. Vægten må i alle fagets forgreninger lægges på at give deltagerne virkeligt kendskab til de eksisterende sanktionsformers karakter og resocialiserende muligheder.
Undervisningen må derfor være forbundet med anstaltsbesøg, ligesom der bør etableres
6
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et intimt samarbejde med fængselsvæsenet ved foredrag af anstaltsledere og tilvejebringelse
af recidivstatistik o. lign.
Det bør i denne forbindelse fremhæves, at der fra dommernes side næres et meget
stærkt ønske om at blive delagtiggjort i fængselsvæsenets erfaringer med hensyn til de
forskellige sanktionsformers effektivitet. Under den nugældende ordning taber dommeren
den tiltalte af syne, når dommen er afsagt, og han opnår kun tilfældigt oplysning om den
idømte sanktions hensigtsmæssighed eller mangel herpå, — f. eks. ved, at den pågældende
senere påny sættes under tiltale. I mange tilfælde idømmes foranstaltninger som arbejdshus, psykopatforvaring eller anbringelse i helbredelsesanstalt for drankere mere ud fra
en fastlagt praksis, hvorefter disse sanktionsformer er beregnet på visse typer af forbrydere, end ud fra en konkret formodning om, at de i det foreliggende tilfælde vil have
en positiv virkning. En bearbejdelse af det hos fængselsvæsenet foreliggende erfaringsmateriale ikke blot ud fra rent statistiske synspunkter, men i form af en egentlig analyse
af fangebehandlingens positive og negative resultater vil derfor give domstolene en værdifuld vejledning ved valget mellem flere i betragtning kommende sanktionsformer. Det
er således tænkeligt, at det vil være muJigt at finde visse almindelige kriterier for, under
hvilke sociale og psykologiske forudsætninger en bestemt sanktionsform har udsigt til
at virke resocialiserende, og hvornår muligheden herfor er så ringe, at ikke opdragelsesformålet, men alene eller væsentligst uskadeliggørelsesformålet bliver afgørende. Det er
sandsynligt, at en sådan undersøgelse vil godtgøre nødvendigheden af en større differentiering af de nu anvendte anstaltsformer, f. eks. ved oprettelse af flere afdelinger af ungdomsfængslet eller arbejdshuset, beregnet for forskellige typer af fanger, således at en i
første række til brug for strafferetsplejen bestemt analyse af fængselsvæsenets erfaringer
også vil kunne få gavnlige virkninger i retning af en rationalisering af straffuldbyrdelsen.
Inddragelsen af dette stof på en fremtrædende plads i det påtænkte dommerkursus vil
her kunne give stødet til en planmæssig bearbejdelse af materialet, som muligvis ellers
ikke ville finde sted.
Forsøgsvis anslås 15 å 20 undervisningstimer, herunder foredrag af anstaltsledere,
som fyldestgørende for orientering i sanktionslæren. Herudover må tillige afsættes tid
til et passende antal anstaltsbesøg.
3) Bevislære.
Dette fag bør særlig lægge an på at begrænse de fejlkilder, der er forbundet med
afgivelsen og vurderingen af de til politi og domstol afgivne udsagn (udsagnspsykologi,
specielt vidnepsykologi) og med dommerens og de øvrige i sagen optrædende organers
tildels ubevidste eller irrationelle indstilling, som til en vis grad kan være forbundet med
selve arten af det hverv, der udføres (retspsykologi)1). Tillige bør muligheden af justitsvildfarelser praktisk belyses ved gennemgang af retstilfælde, der er belysende i så henseende.
Endvidere kan undervisningen i dette fag eventuelt omfatte en gennemgang af
bevisbyrdereglerne.
Også mere tekniske bevisspørgsmål vil kunne fremdrages indenfor rammerne af
dette fag, f. eks. vurderingen af skriftekspertiser, retsmedicinske erfaringer med hensyn
til blodtyper og antropologiske undersøgelser m. v. samt orientering i polititeknik.
x

) Jfr. herom nærmere f. eks. Olof Kinberg: Socialpsykologiske faktorers inflytande på brottmålsprocessen (Menneske og Miljö 1946 p. 22 ff., 60 ff.), Alf Nordhus: Om dommeren og attitydeforskningen
(Tidsskrift for rettsvitenskap 1947 p. 555 fif.) og Harry Guldberg: Om bevisprövning och sanningsplikt
(Svensk Juristtidning 1948 p. 83 ff.).
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Alt i alt anslås varigheden af undervisning i bevislære og dertil knyttede emner
til 8 å 10 timer.
4) Andre emner.
Udover de anførte fag vil der kunne være anledning til at medtage visse andre
offentligretlige eller civilretlige emner af særlig praktisk eller social betydning. Det vil
således være naturligt at udstiække kursusundervisningen til at omfatte udvalgte emner
indenfor sociallovgivningen, herunder navnlig reglerne om børneværn, der tildels står i
nær tilknytning til bekæmpelsen af ungdomskriminaliteten, samt reglerne om behandlingen af alkoholister, der ligeledes står i nær tilknytning til tilsvarende strafferetlige
problemer. Endvidere bør muligvis visse afsnit af arbejdslovgivningen gennemgås af hensyn
til disse bestemmelsers store sociale betydning. I det hele taget bør kursusplanen lægges
med en sådan smidighed, at der bliver mulighed for udover de faste kursusemner at medtage emner af aktuel karakter, f. eks. vigtige nye lovkomplekser, eller emner, hvorom
særligt ønske er fremsat. Da det således er vanskeligt på forhånd at fastslå med sikkerhed,
hvad der bør medtages udover de under 1)—3) nævnte hovedfag, foreslås afgørelsen heraf
overladt til kursusledelsen, således at der til drøftelse af sådanne emner afsættes et passende mindre antal timer.
Af det anførte fremgå]' tillige, at kursusplanen må tilpasses efter den til enhver
tid gældende studieordning, og at ændringer i denne vil kunne medføre tilsvarende ændringer i kursusplanen, navnlig således at emner, der måtte få en mere udførlig behandling
end nu i universitetsundervisningen, vil kunne udgå af kursusplanen til fordel for andre
emner, der skønnes at tiltrænge en mere udførlig behandling.
b. L æ r e r k r æ f t e r n e .
Hvilke lærerkræfter der bør knyttes til det påtænkte kursus, vil til en vis grad
følge af de allerede fremsatte bemærkninger angående de enkelte fag, idet der må lægges
vægt på, om den videnskabelige eller praktiske side er mest fremtrædende.
Undervisningen i kriminologi må naturligt hovedsagelig påhvile de universitetsprofessorer, under hvem universitetsundervisningen i dette fag henhører, medens den
psykiatriske undervisning må varetages af anerkendte psykiatere med særligt kendskab
til retspsykiatri.
Sanktionslæren må fortrinsvis udvikles af fajngselsvæsenets tjenestemænd, der
har mulighed for at foretage den ønskelige analyse af fængselsvæsenets erfaringsmateriale.
Det bemærkes herved, at udvalget efter udtalelser fra tjenestemænd under fængselsvæsenet har indtryk af, at et sådant samarbejde vil møde stor interesse indenfor fængselsvæsenet. På visse punkter, således navnlig forsåvidt angår behandlingen af psykopater,
må fængselsvæsenets sagkundskab suppleres af psykiatere.
Med hensyn til bevislæren bør undervisningen formentlig i udstrakt omfang betros
til erfarne praktikere, navnlig fra retterne selv, samt til specialuddannede psykologer.
Specialundervisningen i retsmedicin og polititeknik må overtages af kompetente læger
og politifolk.
c. K u r s u s d e l t a g e r n e„
Det omhandlede kursus beregnes først og fremmest på personer, der agter at
uddanne sig til dommere, og som derfor underkaster sig den i hovedafsnit IV. A. fore-

u
slåede praktiske dommeruddannelse. Det tænkes som nedenfor nærmere drøftet afholdt
i nøje tilslutning til uddannelsen ved landsretterne, og dets nærmere udformning vil blive
stærkt præget heraf. Imidlertid vil også andre personer, navnlig de, der virker som anklagere og forsvarere, samt fængselsvæsenets juridiske personale, kunne have interesse i
at modtage kursusundervisningen, og da det må anses for en samfundsmæssig interesse,
at alle i strafferetsplejen og straffuldbyrdelsen medvirkende organer får adgang til en
kriminologisk særuddannelse, samt da undervisningen i det væsentlige vil kunne være
ensartet for alle de nævnte grupper, vil udvalget anse det for rimeligt, at der — ialtfald
forsøgsvis — gives de nævnte grupper adgang til deltagelse i disse kursus, forsåvidt det
kan ske uden skade for undervisningen og uden ændring i kursusets tilrettelæggelse som
særligt beregnet på dommeruddannelsen.
d. K u r s u s e t s k a r a k t e r .
Den koncentrerede undervisning, som må præsteres, for at kursusdeltagerne på
den beregnede ret korte tid kan erholde et fyldigt indblik i det omfattende stof, vil i
reglen nødvendiggøre forelæsningsformen, hvilket naturligvis ikke skal udelukke anvendelsen af andre undervisningsformer, såfremt vedkommende lærer finder sådanne
hensigtsmæssige.
Til brug ved undervisningen bør der, såfremt egentlige lærebøger i de pågældende
emner ikke forefindes, udarbejdes kompendier og oversigter. Undervisningsmaterialet bør
ligesom ved de allerede etablerede politifuldmægtigkursus udleveres deltagerne vederlagstrit.
Der kunne rejses spørgsmål om, hvorvidt kursuset bør afsluttes med en eksamen.
En sådan ordning vil udvalget dog fraråde. Dels vil kursuset i så fald næppe kunne begrænses
til den foreslåede korte varighed. Dels tilsigter det i den foreslåede skikkelse ikke så meget
en positiv tilegnelse af et vist kundskabsstof som en orientering af praktisk karakter på
en række betydningsfulde felter, som deltagerne i forvejen må formodes at interessere sig
for, og deltagerne vil være i en så moden alder, at et eksamenskrav ikke er påkrævet for
at sikre, at de opmærksomt følger undervisningen.
Udvalget foreslår derfor alene, at vedkommende landsretspræsident i forbindelse
med attestationen om de pågældendes landsretsuddannelse bevidner, at de har fulgt det
i tilknytning til landsretsuddannelsen anordnede teoretiske kursus.
e.

Kursusets praktiske tilrettelæggelse.
Som berørt finder udvalget det hensigtsmæssigt, at kursuset afholdes i forbindelse
med og nøje tilpasses til landsretsuddannelsen. Det vil være nødvendigt at sikre, at der
haves et passende antal deltagere samlet, hvilket vil være tilfældet under landsretsuddannelsen, og det vil være urimeligt at kræve af deltagerne, at de på et andet tidspunkt skal
afbryde deres normale tjeneste for at deltage i kursus, der strækker sig over mere end
ganske få dage, når der er mulighed for at tilrettelægge kursuset således, at det koordineres
med landsretsuddannelsen. På den anden side vil det herved også sikres, at deltagerne
har opnået den modenhed og erfaring, som er forudsætningen for opnåelsen af det fulde
udbytte af undervisningen.
Efter det foran under punkt a. anførte vil undervisningen udkræve ialt ca. 60
timer. Da deltagerne næppe med udbytte vil kunne tage mere end 3 undervisningstimer
dagligt, vil den samlede varighed blive ca. 20 kursusdage. Kursuset må herefter enten
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lægges over et samlet tidsrum af ca. 4 uger i fortsættelse af landsretsuddannelsen eller
afholdes under denne ved regelmæssig undervisning, f. eks. 2 dage ugentlig, hvorved det
vil kunne afvikles over et tidsrum af ca. 3 måneder. Efter den førstnævnte ordning vil
kursuset kunne afholdes under eet for hele landet, medens den sidstnævnte ordning vil
nødvendiggøre anordning af et kursus ved hver af de to landsretter. Udvalget må dog
bestemt fraråde den første løsning. Den ville næppe medføre nogen økonomisk besparelse,
idet der selvfølgelig måtte ydes deltagerne godtgørelse af deres rejse- og opholdsudgifter,
som formentlig langt ville overstige den besparelse, der iøvrigt kunne indvindes på de
direkte kursusudgifter. Den ville derhos medføre alvorlige praktiske ulemper, idet hensynet
til landsretternes arbejde kræver, at et nyt hold aspiranter indkaldes til landsretstjeneste,
såsnart kursusdeltagernes tjeneste ved landsretterne ophører, således at dommerkontorer
og andre embedskontorer i så fald i et tidsrum af ca. 4 uger måtte savne det normerede
personale, hvortil kommer, dels at antallet af aspiranter ved de enkelte landsretsafdelinger efter udvalgets forslag vil være tilstrækkeligt til, at en del af aspiranterne kan
deltage i det teoretiske kursus samtidig med landsretsuddannelsen, jfr. nærmere nedenfor,
dels at det overvejende flertal af kursusdeltagerne formentlig selv vil foretrække, at kursuset
afvikles på denne måde. Udvalget har derfor alene haft denne sidste mulighed for øje.
Da antallet af uddannelsesstillinger ved landsretterne som i afsnit IV. A. påvist1)
er begrænset, vil der formentlig kun kunne samles tilstrækkelige deltagere til eet teoretisk
kursus årlig ved hver landsret. Dette vil, når den normale tjenestetid ved landsret fastsættes til 1% å 2 år, medføre, at deltagerne får kursusundervisningen på noget forskellige
stadier af landsretsuddannelsen, men det vil dog, når henses til deres øvrige praktiske
erfaring, næppe kunne spille nogen afgørende rolle for deres udbytte af undervisningen.
Kursusledelsen ved hver landsret bør formentlig overlades vedkommende landsretspræsident, eventuelt i forbindelse med 1 eller 2 af ham udpegede landsdommere. For
at sikre en så vidt muligt ensartet undervisning bør kursusets pensum og eventuelt også
lærerkræfterne drøftes i fællesskab af kursuslederne, professorerne i kriminologi ved Københavns og Aarhus universiteter samt en repræsentant for fængselsvæsenet.
Den videre tilrettelæggelse må overlades kursusledelsen ved hver landsret. Tilvejebringelsen af undervisnings Lokaler vil næppe volde vanskeligheder. Ved tilrettelæggelsen af deltagernes landsretstj eneste må der naturligvis tages hensyn til deres kursusdage,
således at de på disse dage fritages for tjeneste i en landsretsafdeling. Dette vil uden
større vanskelighed kunne gennemføres, når der som i hovedafsnit IV. A. forudsat2) indkaldes gennemsnitlig 1% eller 2 dommeraspiranter pr. landsretsafdeling, idet der da altid
skulle være det fornødne overskud til at sikre afløsning for kursusdeltagerne på kursusdagene. Der vil isåfald næppe kunne opstå praktiske vanskeligheder af en sådan betydning, at de vil kunne overstige fordelene ved, at kursus afvikles i forbindelse med og under
landsretsuddannelsen.
Om kursusudgifterne fremsættes nærmere bemærkninger nedenfor under afsnit 3.
Da et stort antal ældre dommerfuldmægtige m. fl., der efter det under hovedafsnit IV. A. anførte3) fritages for kravet om landsretstj eneste, og som ikke ønsker at
gennemgå denne del af uddannelsen, vil kunne have interesse i at deltage i et kursus
svarende til de foran foreslåede grundkursus, vil udvalget anbefale, at der i de første år
efter den nye ordnings ikrafttræden afholdes særkursus af 3 eller 4 ugers varighed med
!) p. 32 ff.
) p. 33 f.
a
) p. 32.
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gennemgang af det for grundkursus beregnede stof. Adgangen til disse kursus må være
begrænset til deltagere, for hvem landsretsuddannelsen ikke er obligatorisk, men iøvrigt
bør disse kursus tilrettelægges på lignende måde som for de regelmæssige kursus foreslået.

2. Fortsættelses- eile?' efterkursus.

Medens de foreslåede grundkursus er beregnet på at give en egentlig specialuddannelse, for hvis indhold en nærmere plan på forhånd kan lægges, er det vanskeligere
at foretage en forhåndsafgrænsning af stoffet for efterkursus. Disse må i et vist omfang
tilsigte at holde deltagerne å jour med den nyeste udvikling indenfor de fag, der optages
på undervisningsplanen for grundkursus, men det vil tillige være naturligt at medtage
andre aktuelle emner bestående i såvel gennemgang af nye lovkomplekser som af behandling i forelæsnings- eller diskussionsform af udvalgte emner indenfor proces, strafferet
eller civilret. Som sådanne emner kan nævnes orientering i den aktuelle kriminalpolitik,
oversigt over kriminalitetens bevægelser, sociallovgivningens funktioner, kriselovgivningen (herunder lejelovgivningen), erstatnings- og forsikringsretslige spørgsmål o. lign.
Sådanne kursus, der bør udstrække sig over ca. 1 uge med 10 å 15 undervisningstimer samt eventuelt praktiske demonstrationer og anstaltsbesøg, bør afholdes med passende mellemrum, f. eks. hvert andet år. Deltagelsen bør være frivillig og stå åben ikke
blot for dommere og dommerfuldmægtige, men for alle interesserede, herunder også sagførere. Stedet for kursus bør ikke ubetinget være København, men kursus bør efter en
vis turnus også afholdes andetsteds, f. eks. i Odense, Aarhus, Aalborg eller Esbjerg, hvilket
giver mulighed for større variation i anstaltsbesøg o. lign. og muligvis også vil sikre større
deltagelse fra provinsen.
Kursusemnerne og lærerkræfterne bør formentlig fastsættes af en af justitsministeriet udpeget ledelse af lignende sammensætning som for grundkursus foreslået.

3. Økonomiske konsekvenser.

a.

Direkte kursusudgifter.

Herunder falder navnlig vederlag til lærerkræfterne. Disse vil som i afsnit 1 nærmere
drøftet bestå både af universitetslærere, fremtrædende læger og praktikere indenfor retsog fængselsvæsen, alle repræsenterende den bedste sagkundskab indenfor deres respektive
felter, og det kan ikke med rimelighed kræves, at de skal stille sig til disposition til en
opgave, der tildels vil kræve et betydeligt forarbejde, uden at der ydes dem et rimeligt
vederlag herfor. Der kan dog måske være anledning til at gøre en sondring mellem universitetslærerne, for hvis vedkommende kursusundervisningen ikke vil ligge fjernt fra deres
tjenstlige opgaver, og de øvrige lærerkræfter, således at universitetslærerne for deres
bistand ved grundkursus, hvor de vil komme til at disponere over mindst halvdelen af
undervisningstiden, oppebærer et på finansloven fastsat honorar, medens de øvrige lærerkræfter, hvis undervisning bliver af mere begrænset omfang, modtager et for hver enkelt
efter antallet af undervisningstimer fastsat vederlag. For medvirken ved de mindre hyppige
og kortvarigere efterkursus bør alle lærerkræfterne, også universitetslærerne, vederlægges
efter timetal.
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Udvalget mener ikke på dette tidspunkt at burde fremkomme med mere detaillerede forslag til vederlagenes fastsættelse, men under hensyntagen dels til lærerkræfternes
kvalifikationer, dels til, at også de kortere forelæsningsrækker vil udkræve et betydeligt
forarbejde, mener man ikke at kunne anslå udgifterne lavere end til ca. 50 kr. pr. undervisningstime eller for grundkursus ca. 6 000 kr. årlig og for efterkursus ca. 1 000 kr. hvert
andet år.
Udgifter til lokaler kommer næppe på tale for grundkursus, hvorimod der vil
kunne blive udgifter hertil ved efterkursus. Hertil kommer rejseudgifter for lærerkræfterne,
navnlig til grundkursus ved Vestre Landsret, og befordringsudgifter for deltagerne til anstaltsbesøg o. lign. samt trykning af oversigter m. v. til brug ved grundkursus. Disse udgifter anslås til ialt ca. 2 000 kr. årlig for grundkursus og ca. 1 500 kr. for hvert efterkursus.
Herefter anslås de samlede egentlige kursusudgifter ved grundkursus til ca.
8 000 kr. årlig og ved efterkunsus til ca. 2 500 kr. hvert andet år.
b. D e l t a g e r n e s u d g i f t e r .
For de deltagere i grundkursus, der gennemgår dette under og i forbindelse med
landsretsuddannelsen, forudsættes undervisningen at være vederlagsfri. Da kursusdeltagelsen efter den foreslåede ordning ikke vil medføre nogen forlængelse af landsretsuddannelsen, vil den ikke i forhold til overslaget over udgifterne ved landsretsuddannelsen
medføre nogen merudgift for statskassen i form af dagpenge eller anden særlig godtgørelse
i et længere tidsrum end i overslaget beregnet. For deltagere, der ikke samtidig gennemgår
landsretsuddannelsen, bør undervisningen, der må antages at ville være til gavn i deres
virke indenfor retsplejen, ligeledes være vederlagsfri; det må for tjenestemænds vedkommende bero på de pågældendes egen centralstyrelse, om der bør ydes dem anden
økonomisk støtte til deltagelsen.
Det må anses for ønskeligt, at dommere samt personer, der har gennemgået den
særlige landsretsuddannelse, i videst muligt omfang deltager i senere afholdte efterkursus,
og der bør derfor af statskassen ydes de pågældende økonomisk støtte hertil. Af praktiske
grunde vil ikke alle disse personer kunne deltage hver gang, men det foreslås, at der gives
dem ret til udgiftsfri deltagelse i hvert andet kursus, f. eks. således at dommere, dommerfuldmægtige, der fritages for kravet om landsretsuddannelsen, samt andre tjenestemænd,
der har gennemgået landsretsuddannelsen, ved det første efterkursus, hvori de deltager,
og ved hvert andet efterfølgende kursus oppebærer rejsegodtgørelse og time- og dagpenge
som for tjenesterejser.
Det bemærkes i denne forbindelse, at der ydes de i kursus på politiskolen deltagende politifuldmægtige rejsegodtgørelse og dagpenge som for tjenesterejser af vedkommende politikasse eller af statskassen.

4. Andre spørgsmål vedrørende dommeres teoretiske studier.

Udover og ved siden af den kundskab om de i det foregående omtalte emner,
som dommerne vil kunne erhverve gennem de nu nævnte kursusordninger, bør dommere
og vordende dommere stimuleres til og lettes adgangen til at erhverve sig den orientering
i nyere kriminalvidenskab, som allerede eksisterende tidsskrifter og organer byder. Der

tænkes navnlig på forhandlingerne i Dansk kriminologisk Selskab, Kriminalistforeningen,
Nordiska kriminalistföreningars årsbok og Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab.
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Abonnement på de nævnte publikationer og deltagelse i de nævnte institutioners forhandlinger bør søges fremmet ved, at de fornødne midler stilles til rådighed til afholdelse
af kontingent- og rejseudgifter. Det bemærkes herved, at fængselsvæsenets overordnede
funktionærer udenfor København får deres udgifter til rejser til Kriminologisk Selskabs
forhandlinger refunderet efter reglerne om tjenesterejser.
For den fremtidige udvikling af dommerstandens virksomhed indenfor strafferetsplejen vil det være af megen betydning, at der kontinuerligt opretholdes en levende
kontakt mellem dommererfaringerne og de forskningsresultater og synspunkter, der fra
forskellig side fremføres indenfor de nævnte faglige organer.
Det må derhos anses for ønskeligt, at dommerkontorernes biblioteker holdes i en
sådan stand, at de er forsynet med alle vigtigere håndbøger og lovkommentarer, hvilket
hidtil har været vanskeligt at opnå på grundlag af de til dette formål ydede meget beskedne bevillinger. Et fremskridt i så henseende er sket ved justitsministeriets cirkulære
nr. 322 af 30. december 1948, hvorefter der til hvert dommerkontor til anskaffelse af håndbøger, kommenterede lovudgaver og anden litteratur samt til abonnement på juridiske
tidsskrifter uden særlig tilladelse vil kunne anvendes et beløb af indtil 200 kr. årlig, under
nærmere angivne forudsætninger eventuelt mere. Imidlertid afhænger embedernes forsyning med litterære hjælpemidler stadig af vedkommende dommers interesse og initiativ,
og en fuldt tilfredsstillende ordning vil derfor sikkert kun kunne opnås ved, at der ved
justitsministeriets foranstaltning i samarbejde med dommerforeningen tilvejebringes en
fortegnelse over et standardbibliotek, der skal forefindes ved samtlige embeder, således
at manglende værker snarest muligt anskaffes ved hjælp af den løbende bevilling eller
undtagelsesvis, hvor håndbogssamlingen er særlig ringe, af et til dette formål særlig bevilget beløb. Fortegnelsen over standardbibliotekets indhold måtte så f. eks. hvert 5. år
suppleres og føres å jour med henblik på de i mellemtiden udkomne værker.
Endelig vil det for retternes anvendelse af nye love være overordentlig ønskeligt,
at forarbejderne til disse — kommissionsbetænkninger, lovforslag med motiver, eventuelt

tillige uddrag af rigsdagsforhandlingerne — ved det pågældende ministeriums foranstaltning tilstilles retterne. Dette sker i stort omfang i Sverige, hvor alle vigtigere kommissionsbetænkninger og lovforslag tilstilles retterne straks ved betænkningens afgivelse
eller forslagets fremsættelse. Da langtfra alle kommissionsbetænkninger og lovforslag
har betydning for retterne, vil en sådan ordning formentlig mest praktisk kunne gennemføres ved et samarbejde mellem justitsministeriet og dommerforeningen, hvorved det
fastslås, hvilke betænkninger og lovforslag der tillægges en sådan betydning, at de bør
udsendes til retterne.
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C. Dommeruddannelse ved underretterne og rationalisering af fuldmægtigarbejdet
ved dommerkontorerne.

Udvalget har fra justitsministeriet modtaget oplysning om, i hvilket omfang der
er meddelt dommerfuldmægtige fast konstitution til behandling af retssager. Endvidere
er der fra en række dommerem beder med fast konstitution og en del embeder uden sådan
konstitution indhentet oplysning om, i hvilket omfang behandlingen af retssager ved
disse embeder faktisk er overladt til fuldmægtige. Yderligere har udvalget dels direkte,
dels gennem dommerfuldmægtigforeningen, fra dommere og fuldmægtige ved samtlige
dommerembeder bortset fra nogle enkelte for udvalgets opgaver uvæsentlige undtagelser
indhentet oplysninger dels om arten af det fuldmægtigene påhvilende arbejde samt om
mulighederne for en rationalisering af dette ved overladelse af det mindre kvalificerede
arbejde til ikke-juridisk kontorpersonale, dels om mulighederne for ved en rationel omlægning af arbejdet at indskramke antallet af dommerfuldmægtige.

1. Dommerfuldmægtiges deltagelse i behandling af retssager.

Efter de af udvalget indhentede oplysninger var der pr. 1. april 1949 ved 34 embeder af justitsministeriet meddelt en eller undtagelsesvis (i 8 tilfælde) flere dommerfuldmægtige fast konstitution1) til at behandle retssager. Konstitutionen er undertiden (i 2
tilfælde) lokalt afgrænset til sager, der behandles ved et bestemt tingsted. I 3 tilfælde
(Frederiksberg birks 1. afd., Aarhus kriminalret, Aalborg kriminalret) er der meddelt
førstefuldmægtigen konstitution til behandling af alle ved embedet forefaldende sager, og
i 5 tilfælde (Helsingør, Holbæk. Ning-Hasle herreder, Nørresundby og Esbjerg) til behandling af alle straffesager, idet det dog forudsættes, at dommeren selv beklæder retten i
alle større eller vigtigere sager: i sådanne tilfalde er der derhos ofte meddelt en anden
fuldmægtig begrænset konstitution. løvrigt er konstitutionen kvalitativt begrænset til
bestemte arter af sager, nemlig:
i 21 tilfælde de i retsplejelovens (rpl.) § 225 nr. 8) omhandlede sager (faderskabssager),
i 18 tilfælde de i rpl. § 721 omhandlede sager (politisager),
i 12 tilfælde subsidiære parts- og vidneafhøringer (tildels kun i straffesager),
i 4 tilfælde de i rpl. § 225 nr. 9) omhandlede sager (private straffesager, under hvilke
der ikke påstås højere erstatning end 2 000 kr.),
i 3 tilfælde de i rpl. § 225 nr. 1) omhandlede sager (søgsmål angående private formuerettigheder), forsåvidt sags værdien ikke overstiger 300 kr.,
i 2 tilfælde de i rpl. § 225 nr. 4 i omhandlede sager (sager om veksler og visse andre gældsbreve, i det ene tilfælde begrænset til sagsværdi under 300 kr.),
i 2 tilfælde de i rpl. § 225 nr. 10) omhandlede sager (sager angående retsforholdet mellem
husbond og medhjælpere),
x

) smig. p. 12 note 3 ).
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i enkeltvis forekommende tilfælde efterforskningsforhør i straffesager, sager efter motorlovens § 24 (kørsel i spirituspåvirket tilstand m. v.), søsager og de i rpl. § 225 nr. 6)
og 7) omhandlede sager (mortifikation af dokumenter og rettigheder og erhvervelse
af ejendomsdom).
Som regel kombineres to eller tre, undertiden flere af disse kategorier.
Det kan bemærkes, at justitsministeriet har afslået at give fast konstitution til
behandlingen af ægteskabssager (rpl. § 225 nr. 5).
Herudover deltager fuldmægtigene i behandlingen og pådømmelsen af retssager
i medfør af lejlighedsvise konstitutioner fra justitsministeriet eller vedkommende landsretspræsident på giund af dommerens sygdom, ferie eller andet forfald, hvorhos justitsministeriet ved cirkulæreskrivelse af 7. oktober 1948 har godkendt, at landsretspræsidenten
også udenfor tilfælde af egentligt forfald meddeler konstitution til fuldmægtiges behandling
af retssager, der i uddannelsesøjemed overdrages dem.
Det nærmere omfang af fuldmægtigenes virksomhed ved behandlingen af retssager i medfør af sådanne konstitutioner varierer selvsagt ret betydeligt. De lokalt begrænsede faste konstitutioner skyldes hensynet til geografiske forhold og giver i reglen
kun adgang til behandling af et mindre antal sager. De øvrige faste konstitutioner er
først og fremmest begrundet i nødvendigheden af at aflaste den ordinære dommer for
bagatel- og rutinesager og varierer derfor stærkt i arbejdets omfang; de „fulde'' (ubegrænsede) konstitutioner beslaglægger ofte vedkommende fuldmægtigs fulde eller væsentligste
arbejdskraft, så at han ikke eller kun i ringe omfang kan deltage i fuldmægtigarbejdet;
også de begrænsede konstitutioner kan ved større embeder udkræve fuldmægtigens fulde
arbejde, men optager dog som reg^l kun en del af hans arbejdstid og kan undertiden bestrides på 4—6 timer ugentlig. De enkeltstående præsidentkonstitutioners anvendelse er
ligeledes meget forskellig; nogle steder anvendes de kun rent lejlighedsvis, andre steder
1 eller 2 dage ugentlig. De egentlige uddannelsesinstitutioner er som officielt institut
af så ny dato, at nærmere oplysninger om, i hvilket omfang de vil blive anvendt, endnu
ikke haves.
Med hensyn til forholdet mellem embedernes størrelse og anvendelsen af faste
konstitutioner kan oplyses, at der bortset fra retskredse med flere dommere ikke findes
faste konstitutioner ved enefuldmægtigembederne (30). Af de 45 embeder med 2 fuldmægtige har 10 (6 enedommerembeder og 4 civil- eller kriminaldommerembeder) og af de 22
embeder med 3 fuldmægtige har 17 (8 enedommerembeder og 9 delte embeder1)) fast konstitution. Ved de 6 embeder med 4 eller flere fuldmægtige (4 enedommerembeder og 2
delte embeder) findes overalt fast konstitution. Konstitutionerne synes ved alle embeder
med 4 eller flere fuldmægtige, ved de 17 embeder med 3 fuldmægtige og ved en del af embederne med 2 fuldmægtige at lægge beslag på en væsentlig del af de pågældende fuldmægtiges arbejdskraft. Efter en sammenligning med folketallet i de pågældende retskredse synes det herefter at kunne antages, at fast konstitution normalt vil være 'påkrævet
ved enedommerembeder med over ca. 40 000 indbyggere, mens nødvendigheden ved andre

embeder må afhænge af konkrete forhold.
Som tidligere nævnt vil hovedformålet med en fast konstitution være at aflaste
dommeren, hvor antallet af retssager er for stort til at kunne overkommes af een mand,
1

) Ved delte embeder forstås de enkelte dommerembeder i retskredse med flere dommere, jfr. retsplejelovens § 17 stk. 3, sædvanligvis civil- og kriminaldommerembeder, i Frederiksberg birk dog
en særlig fordeling.
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hvorimod et uddannelsesøjemed sædvanligvis ikke er tilsigtet. I praksis vil selvfølgelig
den regelmæssige behandling af retssager i høj grad virke som en uddannelse for vedkommende fuldmægtig, men da forudsætningen for konstitutionen som anført i reglen er dommerens overbelastning, kan det ikke påregnes, at dommeren er i stand til i støire omfang
at følge og vejlede fuldmægtigen i behandlingen af de enkelte sager, domskoneiperingen
o. s. v.
Med det omfang, som anvendelsen af faste konstitutioner har fået, og som ofte
omfatter en betydelig del af det pågældende embedes retssager, må udvalget lægge megen
vægt på, at en sådan konstitution kun meddeles til fuldmægtige, der har opnået en sådan
modenhed, erfaring og forudgående uddannelse, at der haves betryggende sikkerhed for
deres egnethed til at udføre dommerhvervet. Man må derfor anse det for meget ønskeligt,
at der fra embedernes side gøres en aktiv og planmæssig indsats ved oplæringen af de
unge fuldmægtige i behandlingen af retssager. En fuldmægtig, der i længere tid har fungeret som protokolfører og konciperet domsudkast for dommeren, vil have gode forudsætninger for selv at overtage en fast konstitution. Ligeledes vil de tidligere omtalte uddanne! seskonstitutioner, hvor fuldmægtigens behandling af sager og udarbejdelse af dom
sker under omhyggeligt tilsyn, med fordel kunne anvendes som forberedelse til overtagelse af en fast konstitution.
Det vil for underretterne være overordentlig ønskeligt, at den foreslåede landsretsuddannelse lægges på et sådant tidspunkt, at alle fuldmægtigstillinger med fast konstitution og alle første- og ene fuldmægtig stillinger — selvom disse ikke er forbundet med fast
konstitution — kan besættes med 'personer, som allerede med, tilfredsstillende resultat har gen-

nemgået landsretsuddannelsen. Man vil da have sikkerhed for, at afgørelsen i domssager
altid er henlagt til personer, der af landsretten anses egnede til at virke som dommere.
Hertil kommer, at landsretsuddannelsen som tidligere omtalt1) i sig selv vil kunne give
en alsidig juridisk erfaring og en sproglig træning, som det kan være vanskeligt at opnå
ved en underret. Der vil også på denne måde opnås en naturlig gradvis udvikling i den
unge fuldmægtigs uddannelse i behandlingen af retssager gennem protokolføring og
domskoncipering, uddannelseskcuistitutioner og landsretsuddannelse til den selvstændige
behandling af domssager, og det vil være klart, at de krav, der af hensyn til en rationel
dommeruddannelse må stilles til underretternes oplæring af dommerfuldmægtigene, vil
være væsentlig større, hvis fuldmægtigene uden forudgående landsretsuddannelse skal
overtage behandlingen af en fast del af embedernes retssager.
Med hensyn til tidspunktet for landsretsuddanne^en ud fra det angivne synspunkt
bemærkes, at der pr. 1. april 1949 fandtes ca. 215 dommerfuldmægtige i tjeneste, hvoraf
103 var første- eller enefuldmægtige og 8 andre fuldmægtige havde fast konstitution.
Herefter må der under forudsa^tning af uforandret fuldmægtigantal regnes med ca. 105
fuldmægtige uden og ca. 110 fuldmægtige med landsretsuddannelse. Hvis det antages,
at ca. 14 af de tjenstgørende yngre fuldmægtige falder fra inden eller ved landsretsuddannelsen, hvilket efter hidtidige erfaringer ikke synes usandsynligt, bør de til enhver tid
tjenstgørende fuldmægtige repræsentere ca. 13 årgange med og ca. 9 årgange uden landsretsuddannelse, og det vil herefter, såfremt den nuværende udnævnelse?alder til dommerembede bibeholdes, være passende, at landsretsuddannelsen lægges mellem det 33. og det

36. år. Dette resultat stemmer, som det vil ses, ret nøje med det under hovedafsnit
IV. A. 42) ud fra andre synspunkter foreslåede alderstrin.
1) p. 2 2 .
2

)

p. 31 f.

52
Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt fast konstitution bør anvendes i større
omfang end nu, skal man bemærke, at de fra en række dommere indhentede udtalelser
i det store og hele tyder på, at der ikke ved de embeder, der nu har fast konstitution, er
brug for konstitution af flere fuldmægtige, hvorimod der i nogle tilfælde udtales ønske
om udvidelse af konstitutionens omfang. Der kan derimod være tale om at meddele fast
konstitution ved en del af de øvrige embeder, forsåvidt en nærmere undersøgelse af embedernes arbejdsbyrde taler derfor. Såfremt den påtænkte landsretsuddannelse gennemføres, vil man anse det for ubetænkeligt og hensigtsmæssigt at meddele fast konstitution
i noget større omfang end hidtil til fuldmægtige, der har gennemgået denne uddannelse.

2. Tilrettelæggelsen af det egentlige fuldmægtigarbejde.

Det tilvejebragte materiale omfatter indberetninger fra 102 af landets 105 underretsembeder. Med hensyn til det fuldmægtigene påhvilende arbejde er der bl. a. stillet
spørgsmål om, hvorvidt nogen af embedets fuldmægtige udfører ikke-juridisk arbejde
og da hvilket, specielt om tinglysningsregistreringen og regnskabsvæsenet udføres af en
dommerfuldmægtig, om der er meddelt en kontormedhjælper bemyndigelse til at udføre
de i rpl. § 45 nævnte forretninger1), specielt udpantning for skat, hvor en kommunal
pantefoged ikke er ansat, og om en sådan bemyndigelse antages at kunne aflaste dommerfuldmægtigene væsentligt. Besvarelserne er på visse punkter — således med hensyn til
afgrænsningen af begrebet ikke-juridisk arbejde og med hensyn til fuldmægtiges anvendelse som protokolførere — tildels noget uensartede eller ufuldstændige, men der tages
i det følgende kun hensyn til de oplysninger, der med sikkerhed kan udledes af besvarelserne. En skematisk oversigt over de tilvejebragte oplysninger findes i bilag XI2).
Udvalget er fuldtud klar over vanskelighederne ved at give almindelige regler
for tilrettelæggelsen af fuldmægtigarbejdet, der kan bringes i anvendelse ved ethvert
dommerembede, idet den nærmere ordning og fordeling af arbejdet altid må ske under
behørig hensyntagen til det enkelte embedes særlige forhold, herunder embedets samlede
arbejdsbyrde og det forhåndenværende personales kvalifikationer. Det er derfoi ved de
efterfølgende betragtninger ikke tilsigtet at fastslå ufravigelige normer, men kun at give
udtryk for, hvilket arbejde der efter en praktisk gennemsnitsbetragtning bør pålægges
fuldmægtigene, uden at dette skal være til hinder for, at der træffes en anden ordning i
tilfælde, hvor embedets forhold gør det hensigtsmæssigt og muligt. Det er imidlertid
udvalgets indtryk, at adskillige dommerfuldmægtige nu i unødigt stort omfang beskæftiges
med rent kontormæssigt arbejde, og man finder derfor anledning til at fremhæve, at fuldmægtigene efter deres stilling og uddannelse repræsenterer en særlig kvalificeret arbejdskraft, der kun i det omfang, hvori uddannelsesmæssige eller andre særlige hensyn tilsiger
det, bør anvendes til arbejde, der kan udføres af embedets ikke-juridiske personale.
x

) I henhold til den nævnte bestemmelse kan der, hvor omstændighederne taler derfor, meddeles dertil
skikkede personer uden juridisk uddannelse bemyndigelse til på dommerens ansvar at udføre dels de
til skifteforvaltningen hørende forretninger, dels protestforretninger angående veksler, checks og
andre pengeanvisninger, dels endelig fogedforretninger, hvis genstand ikke er fast ejendom, og under
hvilke der ikke bliver spørgsmål om afgørelse af tvistigheder, se nærmere ndf. p. 57.
2
) p. 122.
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a. T i n g l y s n i n g .
Når bortses fra kriminal dommerembederne og de sønderjydske embeder, ved hvilke
tinglysningen foretages af tingbogsførere eller tingbogssekretærer, omfatter materialet 85
embeder med tinglysnings væsen.
Ifølge tinglysningsanordningens § 20 skal indførslerne i tingbogen altid revideres
af dommeren eller af en fuldimegtig på hans vegne, hvorimod selve førelsen af tingbogen
under dommerens tilsyn kan overlades til en pålidelig kontorist, der har en let læselig
håndskrift, og ifølge anordningens § 12 kan dagbogen under dommerens tilsyn føres af
en pålidelig kontorist. Medens revisionen således altid vil være fuldmægtigarbejde, fremgår
det af besvarelserne, at anordningens bemyndigelse til at overlade dagbogsføring og registrering til kontormedhjælpere faktisk er blevet benyttet i betydeligt omfang.
Ved 13 embeder foretages dagbogsføring helt eller delvis af fuldmægtige, men er
ved de resterende 72 overladt til kontorpersonalet. Det skal ikke bestrides, at der kan
være praktiske fordele forbundet med at lade dagbogen føre af en fuldmægtig, idet denne
derved måske i noget større omfang end en kontormedhjælper vil være i stand til at opdage
feil eller mangler ved dokumenterne og foranledige disse rettet, således at afvisning fra
tingbogen, fristsættelse eller ret «anmærkning undgås, men da erfaringen fra det overvejende
antal embeder, som det synes at fremgå af oversigten bilag XI, viser, at dagbogsføring
ved kontorpersonalet er fuldt tilfredsstillende, og da der ikke kan tillægges dette arbejde
nogen større uddannelsesmæssig værdi, idet en ung fuldmægtig meget hurtigt vil va^re
fortrolig med dagbogens teknik og system, er det efter udvalgets opfattelse fuldt forsvarligt at fastslå, at dagbogsføringen normalt bør ske ved kontorpersonalet og kun pålægges
fuldmægtigene, hvor ganske særlige forhold taler derfor.
Registreringen foretages ved 63 af de pågældende embeder helt eller delvis af
fuldmægtigene, men er ved 22 embeder henlagt fuldstændig til kontorpersonalet. Da
dette arbejde fra gammel tid betragtes som en hovedbestanddel af de yngre fuldmægtiges
arbejde, og da det kan frembyde ret vanskelige juridiske problemer, ligesom den i en del
af den nyere lovgivning fremherskende tendens til at komplicere tinglysningslovens enkle
og klare system med kontrolforanstaltninger til sikring af effektiviteten af andre loves
formål stiller store krav til indsigt og omhu hos den, der foretager registreringen, er det
bemærkelsesværdigt, at dette arbejde ved omkring % af embederne er betroet til det
ikke-juridiske personale. Det er imidlertid udvalgets medlemmer bekendt, at en sådan
ordning virker fuldt tilfredsstillende i praksis, idet en flink og interesseret kontormedhjælper meget hurtigt kan oplæres til at udføre alle rutinemæssige registreringer sikkert og
pålideligt på egen hånd og til at være opmærksom på, om et dokument frembyder problemer udover det rutinemæssige og derfor bør forelægges fuldmægtigen, således at denne
spares for et meget betydeligt arbejde af rent manuel natur og kun behøver at overtage
vanskelige eller usædvanlige ekspeditioner. Man kan derfor anbefale, at gennemførelsen
af en sådan ordning optages til overvejelse overalt, hvor den endnu ikke er gældende,
således at fuldmægtigenes registreringsarbejde som hovedregel indskrænkes til det af
uddannelseshensyn ønskelige, jfr. umiddelbart nedenfor.
Som antydet må det også i tilfælde af en sådan omlægning af registreringsarbejdet
forudsættes, at dette foretages under tilsyn af en fuldmægtig, for hvem alle tvivlsmål
forelægges, og som selv eventuelt foretager registreringen af de vanskeligere dokumenter.
Såvel af denne grund som af hensyn til revisionen af indførslerne i tingbogen vil det stadig
være nødvendigt, at fuldmægtigene er i besiddelse af et indgående kendskab til tingbogs-
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føringens teknik, der i reglen kun kan tilegnes gennem personlig og længere varende øvelse.
Selvom den ovenfor principielt anbefalede ordning gennemføres, må der derfor gives de
yngre fuldmægtige lejlighed til at deltage i registreringsarbejdet i det for deres uddannelse

nødvendige omfang. Man skal i så henseende bemærke, at der ved et enkelt embede (med
2 fuldmægtige) er truffet den ordning, at yngste fuldmægtig 6 mdr. af året foretager tinglysningsregistreringen (og de andre 6 mdr. protokolføringen i retten), og at ved et andet
embede (med 3 fuldmægtige) de to yngste fuldmægtige foretager registrering een dag
ugentlig hver, medens registreringen iøvrigt påhviler en kontormedhjælper; en kombination
af disse to ordninger synes at kunne give en i uddannelsesmæssig henseende god ordning,
således at den unge fuldmægtig først i et passende langt tidsrum — y2 å 1 år — beskæftiges med registrering som en af sine hovedopgaver og derefter vedblivende, men kun i
begrænset omfang (f. eks. i visse ikke altfor korte perioder eller for visse bestemte sogne)
tager del i dette arbejde.
Det fremgår derhos af det udvalget forelagte materiale, at udarbejdelsen af tingbogsattester ved 7 embeder påhviler fuldmægtigene. Medens det må anses for naturligt,
at enhver tingbogsattest revideres af en fuldmægtig inden udleveringen, er selve udfærdigelsen af attesten efter udvalgets opfattelse et rent manuelt og rutinemæssigt arbejde,
som fuldmægtigene normalt ikke bør bebyrdes med.
Ved enkelte embeder udarbejder fuldmægtigene tinglysningslister og deltager i
afkonferering af tinglysningsgenf arter og henlæggelse af genparter i akterne. Sådant arbejde

ligger efter udvalgets mening helt udenfor det arbejde, der med rette bør pålægges fuldmægtigene, og kan kun undskyldes ved personalemangel eller andre ganske særlige grunde,
der snarest bør søges afhjulpet.

b. F o g e d - , s k i f t e - og n o t a r i a 1 v æ s e n.
I medfør af retsplejelovens § 45 kan der, hvor omstændighederne taler derfor, af
landsrettens præsident efter indstilling meddeles dertil skikkede personer bemyndigelse
til på dommerens ansvar at udføre visse til foged-, skifte- og notarialvæsenet hørende
forretninger1). Anvendelsen af sådanne bemyndigelser vil blive nærmere drøftet senere2),
men bortset herfra hører foged-, skifte- og notarialforretninger under fuldmægtigenes
arbejdsområde. Dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at en hvilkensomhelst kontormæssig ekspedition vedrørende disse forretninger skal betragtes som fuldmægtigarbejde;
tværtimod må man også på dette punkt fremhæve ønskeligheden af, at fuldmægtigene
aflastes for det rent manuelle og ekspeditionsmæssige arbejde i det omfang, hvor det efter

embedets forhold er hensigtsmæssigt og gennemførligt. Da disse dele af arbejdet kun i
ringe grad har uddannelsesmæssig værdi, må ved afgørelsen heraf rent praktiske hensyn
være overvejende. Man skal i så henseende fremhæve følgende:
1) Fogedvæsen:

Sportulering vil formentlig i reglen kunne overlades til kontorpersonalet; det
samme gælder udsendelse af krævebreve og modtagelse af indbetalinger vedrørende amtstueskatter o. lign. Også berammelse af forretninger og tilsigelser vil ofte kunne ordnes
1
2

) jfr. p. 52 note *).
) p . 57.
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af kontorpersonalet, ialtfald hvor man har den ordning, at de almindelige forretninger
foretages på faste dage på kontoret, ligesom fogedsaglisten, hvor en sådan føres, udpantningslister og sognefogedjournal sædvanligvis bør føres af en kontormedhjælper. Om
fogedbogen skal føres af en kontormedhjælper eller af vedkommende fuldmægtig, må
bero på de konkrete forhold, herunder størrelsen af embedets personel og de forhold,
hvorunder forretningen udføres.
2) Skiftevæsen:
Det må her fremhæves, at den i lov nr. 128 af 15. april 1930 § 4, jfr. bekendtgørelse nr. 347 af 30. december 1930, hjemlede retshjælps virksomhed, der har fået særlig
praktisk betydning med hensyn til skiftevæsenet, ikke ifølge loven nødvendigvis skal
udføres af en fuldmægtig, men ofte vil kunne overlades til en erfaren kontormedhjælper.
Ligeledes vil skiftesaglisten normalt kunne føres af kontorpersonalet. løvrigt er det på
grund af de enkelte sagers stærkt varierende karakter vanskeligere her at anvise bestemte
ekspeditioner, der bør henlægges til kontorpersonalet; navnlig bør alle afgiftsberegninger
kontrolleres af en fuldmægtig, Med hensyn til føringen af skiftebogen gælder tilsvarende
bemærkninger som vedrørende fogedbogen, dog således at alle rutinemæssige tilførsler på
grundlag af skriftlige anmeldelser angående hensidden i uskiftet bo, overtagelse til privat
skifte o. lign. som regel bør foretages af kontorpersonalet. Ligeledes vil revision af værgemålsregnskaber ofte kunne overlades til kvalificerede kontormedhjælpere, ligesom sådanne vil kunne bistå ved den rent talmæssige revision af executorboer.
3) Notar ialvæsen:
Da disse forretninger sædvanligvis er af ganske rutinemæssig karakter, bør det
manuelle arbejde såsom dokumentets forsyning med notarialattestens tekst, sportulering
o. lign. udføres af kontorpersonalet.

c. R e g n s k a b s v æ s e n .
Af de modtagne besvarelser fremgår, at regnskabsvæsenet ved 74 embeder udelukkende varetages af kontormedhjælpere, mens det ved 28 embeder helt eller delvis påhviler fuldmægtigene, heraf ved 10 embeder dog kun, forsåvidt angår skiftevæsenet. Deter
således allerede nu den overvejende opfattelse, at regnskabsvæsenet ikke anses for fuldmægtigarbejde. Denne opfattelse kan udvalget fuldtud tiltræde.
Fuldmægtigene bør være i besiddelse af tilstrækkelig regnskabsmæssig indsigt til
at føre tilsyn med embedets regnskaber, og det kunne derfor tænkes, at uddannelsesmæssige hensyn ville blive påberåbt som begrundelse for ialtfald i en kortere tid at lade
en fuldmægtig deltage i regnskabsføringen. Da det er uheldigt at lade regnskabsføringen
skifte alt for meget mellem forskellige personer, og da fornødent kendskab til regnskabsordningen kan erhverves uden direkte deltagelse i bogføringsarbejdet, må udvalget dog
fraråde en sådan ordning, der ialtfald kun bør anvendes undtagelsesvis. Det bør som regel
heller ikke pålægges fuldmajgtigene at udarbejde kvartalsoversigter, hvorimod det forudsættes, at disse revideres af en fuldmægtig (eller af dommeren selv).
Ved en del embeder foretages sfortulering af retssager af fuldmægtigene. Også
dette arbejde må udvalget anse for normalt liggende udenfor fuldmægtigenes naturlige
arbejdsfelt, ialtfald bortset fra en kortere tids opøvelse af uddannelseshensyn.
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d. P r o t o k o l f ø r i n g i r e t t e n og u d a r b e j d e l s e af d o m s ud k a s t .
Som indledningsvis bemærket er oplysningerne på dette punkt ikke helt udtømmende. Udtrykkelige oplysninger haves fra 94 embeder. Ved 53 af disse foretager fuldmægtigene regelmæssigt protokolføringen helt eller delvis, mens den ved 41 embeder
normalt fuldtud udføres af kontorpersonalet. For enefuldmægtigembederne er tallene
henholdsvis 10 og 17, for de større embeder 43 og 24. Allerede disse tal — hvorefter fuldmægtigene kun deltager i protokolføringen ved ca. 1/3 af enefuldmægtigembederne, men
derimod ved ca. 2/3 af de større embeder — tyder på, at anvendelsen af fuldmægtige
som protokolførere ikke er nogen egentlig nødvendighed af hensyn til arbejdets forsvarlige
udførelse, men beror på, hvor rigeligt embedet er normeret med fuldmægtighjælp, og der
er for udvalget ikke tvivl om, at fuldmægtigene anvendes til sådant arbejde i betydeligt større omfang, end det er sagligt påkiævet og forsvarligt.
Det må erkendes, at de yngre fuldmægtige gennem deltagelse i protokolføringen
opnår en indsigt i behandlingen af retssager, som fra et uddannelsesmæssigt synspunkt
ikke må undervurderes. De bliver gennem personlig iagttagelse fortrolige med de former,
hvorunder retsplejen udøves, med afhøringsteknik, med parters og vidners psykologiske
reaktioner, og lærer at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt i de sager, der forelægges
retten. Også selve udformningen af protokollatet kan stille store krav til koncipistens
indsigt i sagen, indfølingsevne overfor de afgivne forklaringer og sproglige udtryksevne.
Virksomhed som protokolfører vil derfor på mange måder skabe et værdifuldt erfaringsgrundlag, som vil kunne komme den pågældende til gode ved senere selvstændig udøvelse
af dommergerning.
På den anden side vil den rene protokolføring efter nogen tids forløb, når den
pågældende har erhvervet en vis øvelse og er forti olig med alle almindeligt forekommende
sager, let blive til rutinearbejde. Dette gælder selvfølgelig især, hvis retsbogen føres efter
dommerens diktat, men vil også gøre sig gældende, selvom protokollatets udformning
overlades fuldmægtigen selvstændigt. Når dette punkt er nået, vil den uddannelsesmæssige
værdi af yderligere protokolføring være begrænset, hvorimod der kan være andre fordele
ved fortsat at lade en fuldmægtig bestride dette arbejde, navnlig fordi den selvstændige
udformning af protokollatet i større grad kan overlades en fuldmægtig end en kontormedhjælper, eller fordi dommeren ønsker at kunne drøfte sagens afgørelse med fuldmægtigen eller at overlade denne at udfærdige udkast til dommen. Man må dog anse det for
uheldigt, at en fuldmægtig af rene bekvemmelighedshensyn beskæftiges med protokol føring længere, end uddannelseshensyn tilsiger. Derimod må man anse det for særdeles
hensigtsmæssigt, at det efterhånden under behørig hensyntagen til vedkommendes evner
og erfaring overlades en protokolførende fuldmægtig at udfærdige udkast til domme i
sager, hvis behandling han har overværet, og under forudsætning af, at domskonciperingen
overlades vedkommende fuldmægtig, må man også anse det for forsvarligt, at han fortsat
anvendes som protokolfører udover det foran omtalte tidspunkt. Udvalget finder i denne
forbindelse anledning til at bemærke, at man må stille sig tvivlende overfor forsvarligheden
af at lade fuldmægtige koncipere domsudkast i sager, i hvilke de ikke har overværet bevisførelsen og proceduren, medmindre det drejer sig om udeblivelsesdomme eller andre afgørelser, der træffes på rent formelt grundlag.
Ud fra de anførte betragtninger kan det anbefales, at de unge fuldmægtige af uddannelseshensyn regelmæssigt deltager i jtrotokolføringen i et tidsrum, der tildels må afhænge

af de konkrete omstændigheder, men som formentlig ved større og middelstore embeder
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i almindelighed passende kan sættes til % år ved borgerlige sager og % år ved straffesager;
ved mindre embeder, hvor antallet af retssager ikke er særlig stort, bør de anførte tidsrum
dog eventuelt forlænges noget. Herudover bør fuldmægtige normalt kun anvendes til
protokolføring i sager, i hvilket dommeren agter at lade dem udarbejde udkast til dommene.
e. A n d e t a r b e j d e .
Udover det allerede anførte viser de fremkomne indberetninger, at fuldmægtigene
adskillige steder beskæftiges med ikke-juridisk arbejde i et ikke uvæsentligt omfang.
Dette gælder således med hensyn til journalføring, berammelse af retssager, tilsigelser, statistik
og rent manuelt kontorarbejde. Alt; sådant arbejde bør fuldmægtigene efter udvalgets mening
fritages for, da det er uden uddannelsesmæssig værdi og kan udføres ligeså godt af kontorpersonalet.
f. A n v e n d e l s e af b e m y n d i g e l s e r e f t e r r e t s p l e j e l o v e n s § 4 5.
Som tidligere berørt1) kan der i medfør af retsplejelovens § 45 efter dommerens
indstilling — foruden konstitutioner til dommerfuldmægtige — meddeles andre dertil
skikkede personer bemyndigelse til på dommerens ansvar at udføre dels de til skifteforvaltningen hørende forretninger eller dele af samme, dels protestforretninger angående
veksler, checks og andre pengeanvisninger, dels endelig sådanne fogedforretninger, hvis
genstand ikke er fast ejendom, og under hvilke der ikke bliver spørgsmål om afgørelse
af tvistigheder.
Sådan bemyndigelse — tildels dog kun omfattende vekselprotester — er ifølge
de indhentede oplysninger meddelt kontormedhjælpere ved 26 embeder; ved 12 af disse
skønnes bemyndigelsen dog uden større betydning til aflastning af fuldmægtigene, medens
fuldmægtige ved 14 embeder giver udtryk, for, at bemyndigelsen har eller ved stærkereudnyttelse kunne have sådan betydning. Fra de 76 embeder, hvor bemyndigelse ikke
haves, har fuldmægtige ved 56 embeder svaret benægtende på spørgsmålet om, hvorvidt
bemyndigelsen antages at kunne aflaste dommerfuldmægtigene væsentligt, medens de
ved 20 embeder har svaret bekræftende. Interessen for § 45-bemyndigelser synes størst
ved de større embeder, idet forholdet mellem positive og negative besvarelser ved embeder
med 3 fuldmægtige er 13 mod 9 og ved de endnu større embeder 3 mod 3, medens de tilsvarende tal for embeder med 1 eller 2 fuldmægtige er henholdsvis 6 mod 23 og 12 mod 33.
Den kendsgerning, at fuldmægtigene ved omkring en tredjedel af landets dommerembeder tillægger udnyttelse af de i retsplejelovens § 45 hjemlede bemyndigelser væsentlig
betydning til aflastning af fuldmægtigene, taler stærkt for, at sådan bemyndigelse med
fordel vil kunne anvendes adskilligt flere steder, end det nu er tilfældet, og man kan anbefale,

at spørgsmålet herom optages overalt, hvor hensynet til fuldmægtigenes arbejdsbyrde
gør det ønskeligt. Det bemærkes herved, at det, selvom lettelsen naturligt vil være mest
følelig på de større kontorer, hvor der forekommer et stort antal rutinemæssige forretninger, også vil være rimeligt at optage spørgsmålet ved de mindre embeder, hvor det
netop af hensyn til en rationel udnyttelse af fuldmægtigenes arbejdskraft kan være af
særlig betydning at fritage dem for det mindre kvalificerede arbejde.
*) p. 54, jfr. også p. 52 note 1).
8
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g. A r b e j d s f o r d e l i n g e n ra e 11 e m f u l d m æ g t i g e n c.
Selvom arbejdsfordelingen mellem fuldmægtigene ved de embeder, der er normeret
med flere fuldmægtige, i nogen grad må afhænge af fuldmægtigenes alder og erfaring,
må det af uddannelseshensyn anses ikke blot for ønskeligt, men for påkrævet, at der fra
embedernes side drages omsorg for at sikre fuldmægtigene en virkelig alsidig uddannelse. Det
må anses for uheldigt, at en fuldmægtig i årevis beskæftiges med f. eks. foged- eller tinglysningsvæsen alene uden at lære andre grene af fuldmægtigarbejdet at kende; af tilsvarende grunde må det anses for betænkeligt, at en fuldmægtig, der ikke allerede gennem
tidligere virksomhed ved et blandet embede1) har fået en grundig og alsidig uddannelse
i alle Ared dommerkontorerne forefaldende forretninger, gennem en længere årrække gør
tjeneste ved et civil- eller kriminaldommerembede, og en så ensidig uddannelse kan i
det lange løb stille den pågældende ugunstigt i avancementet til dommerstilling.
Hvorledes arbejdsfordelingen herefter i det enkelte tilfælde skal tilrettelægges,
må bero på de konkrete forhold. Fra et uddannelsessynspunkt må særlig anbefales den
ordning, der praktiseres ved enkelte embeder med 2 fuldmægtige, hvor begge fuldmægtigt1,
deltager i alle forefaldende forretninger, fordelt f. eks. således:
førstefuldmægtigen: tinglysningsrevision, offentlige skifter, udenbys foged- og notarialforretninger;
andenfuldmægtigen: tinglysningsregistrering, private skifter og uskiftede boer, indenbys
foged- og notanalforretninger.
Hvor den normale arbejdsfordeling samler foged- eller skiftevæsen på een hånd og ikke
ønskes opgivet, samt ved embeder med 3 eller flere fuldmægtige, hvor den fremhævede
arbejdsfordeling vanskeligt lader sig tillempe, må der etableres en turnus, der sikrer, at
også de yngre fuldmægtige indenfor et rimeligt åremål, f. eks. 3 eller 5 år, når at virke
indenfor embedets samtlige arbejdsfelter. Da navnlig tjenesten ved de delte embeder
tenderer mod ensidighed i uddannelsen, vil man finde det ønskeligt, at der ved forflyttelser af dommerfuldmægtige i videst muligt omfang tages hensyn til sikringen af en alsidig
uddannelse, og der kunne måske endog være tale om administrativt — gennem justitsministeriets forflyttelsespraksis — at gennemføre, at ingen i mere end 5 år må gøre tjeneste
ved et delt embede, medmindre han i forvejen har opnået en solid og alsidig uddannelse.

3. hiddragelse af fuldmægtigstillinger.
Ved det foran omtalte gennem fuldmægtigforeningen iværksatte rundspørge til
samtlige dommerfuldmægtige er — foruden de refererede specificerede oplysninger om
fuldinægtigarbejdet ved de enkelte embeder — tillige indhentet udtalelser fra dommerfuldmægtigene om, i hvilket omfang fuldmægtigstillingernes antal i tilfælde af en rationalisering af fuldmægtigarbejdet skønnes at kunne reduceres. Endvidere har udvalget med
angivelse af de foran opstillede retningslinjer for fuldmægtigarbejdets tilrettelæggelse
forespurgt samtlige dommere, hvorvidt fuldmægtigantallet ved hvert enkelt embede
under forudsætning af den foreslåede arbejdsomlægning vil kunne nedsættes.
*) Ved blandede embeder — i modsætning til delte embeder, jfr. herom p. 50 notel) — forstås enedommerembeder, idet disses arbejdsområde omfatter både den civile og den kriminelle retspleje.
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Af de indkomne besvarelser fremgår, at reduktionsmulighed anerkendes af dommerne ved 26 embeder og af fuldmægtigene ved 39 embeder, men afvises af dommerne ved
76 embeder og af fuldmægtigene ved 61 embeder. Af de dommere, der afviser reduktionsmulighed, har 23 som begrundelse anført, at den skitserede arbejdsfordeling allerede
følges ved de pågældende embeder, og yderligere 4 har anbefalet omlægningen som ønskelig
for dommerne og fuldmægtigene, der derved vil få bedre tid til det egentlige juridiske
arbejde, medens kun 16 under påberåbelse af konkrete eller almindelige betragtninger,
især af praktisk eller økonomisk art, har udtalt sig imod selve tanken om en omlægning;
dette tør formentlig tages som udtryk for, at udvalgets forslag rammer det gennemsnitligt
rimelige.
Forinden man i detailler drøfter de foreliggende reduktionsmuligheder, skal man
bemærke, at udvalget ikke vil gøre sig til talsmand for enhver teoretisk og praktisk gennemførlig nedskæring af fuldmægtigantallet. Det må herved først fremhæves, at der altid
må haves et passende antal begynderstillinger til disposition, og da en nedskæring i første
række vil gå ud over disse, vil en for vidt dreven reduktion helt kunne forrykke grundlaget
for den foran i afsnit 2 skitsereide tilrettelæggelse og fordeling af fuldmægtigarbejdet og
for besættelsen af de overordnede fuldmægtigstillinger. Det må endvidere ved embeder
med flere fuldmægtige påses, at fuldmægtignormeringen er tilstrækkelig også i tilfælde af,
at der blandt fuldmægtigene befinder sig en eller flere begyndere, hvis arbejdskapacitet
ikke er så stor som de fuldt uddannede fuldmægtiges. Endelig må der tages hensyn til,
at fuldmægtigstillingerne ikke bør gøres så byrdefulde, at de ikke er tiltrækkende for
kvalificerede jurister, hvorved bemærkes, at en overbelastning sædvanligvis ikke vil kunne
kompenseres ved ekstraindtægter, hurtigere avancement eller andre fordele.
I en række tilfælde anses det for muligt at gh^e delvist, men ikke fuldstændigt
afkald på en fuldmægtigs arbejdskraft. En sådan ordning vil kun kunne realiseres enten
ved, at der antages en halvdagsfuldmægtig i stedet for en heldagsfuldmægtig, eller ved, at
en fuldmægtig forretter delvis tjeneste ved et andet embede. Den førstnævnte ordning
er afhængig af, at kvalificerede halvdagsfuldmægtige kan skaffes, hvilket — navnlig
udenfor København — kun undtagelsesvis kan antages at være tilfældet, og den vil derfor
ofte være umulig at gennemføre. Den sidstnævnte ordning vil kunne praktiseres ved de
delte embeder1), samt hvor flere retskredse har sæde i samme by, som det f. eks. er tilfældet i Svendborg, Horsens og Randers, og den bør efter udvalgets skøn i sådanne tilfælde anvendes, hvis det efter en nærmere undersøgelse i hvert enkelt tilfælde findes
hensigtsmæssigt.
I årene under og efter krigen er en lignende ordning i et vist omfang også blevet
anvendt ved embeder med sæde i forskellige byer, således at de pågældende fuldmægtige
foruden ved deres eget embede tillige i et nærmere fastsat omfang har gjort tjeneste ved
nabojurisdiktioner. En sådan ordning har som regel måttet betragtes som en nødløsning,
der alene har været dikteret af mangelen på fuldmægtige, og som ikke er beregnet på
opretholdelse under normale forhold, og det må også erkendes, at den vil kunne medføre
befordringsudgifter, tidsspilde og praktiske og personlige ulemper, der ikke står i rimeligt
forhold til den økonomiske besparelse. Hertil kommer, at en sådan ordning let medfører,
at vedkommende fuldmægtig ikke opnår den ønskelige interesse for og fortrolighed med
den retskreds, som han ikke ved sin ansættelse og bopæl er fast knyttet til. Da erfaringen
har vist, at en sådan ordning endog gennem ret lang tid har kunnet praktiseres uden væsentligt afbræk for de pågældende embeders arbejde, og da det navnlig af hensyn til
*) smig. herom p. 50 note *).
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dommerfuldmægtigenes avaiicementsforhold må anses for meget ønskeligt, at fuldmægtigantallet nedbringes mest muligt, må udvalget dog finde det forsvarligt, at en ordning med
delt tjeneste gennemføres overalt, hvor der herved vil kunne spares en dommerfuldmægtigstilling, medmindre arbejdsmæssige, trafikale eller økonomiske hensyn taler afgørende
derimod; navnlig vil en sådan ordning uden væsentlig ulempe kunne gennemføres, hvor
den ene retskreds har bitingsted ved den andens sæde som f. eks. Bogense og Kerteminde,
der har bitingsted i Odense. Hvis der er nogen væsentlig forskel på de to retskredses
størrelse, bør det dog af det ovennævnte hensyn som regel ordnes således, at den pågældende fuldmægtig ansættes ved og har bopæl ved det mindre embede, således at han
principalt er knyttet til dette.
Udvalget har også overvejet ansættelsen af „rejsefuldmægtige", der uden fast
tjeneste ved noget bestemt embede skulle stå til disposition for en kreds af sådanne ved
regelmæssig tjeneste i et nærmere fastsat tidsrum ugentlig eller månedlig eller efter behov,
eller som overtallige fuldmægtige ved bestemte embeder skulle gøre fortrinsvis ti eneste
ved disse med pligt til efter behov eller i nærmere angivet omfang at bistå ved en kreds
af andre embeder. Man kan dog ikke anbefale en sådan ordning; dels vil den i forstærket
form frembyde den delte tjenestes ulemper, dels vil det blive vanskeligt at skaffe kvalificeret personel til en sådan tjeneste, idet det vil være nødvendigt at anvende fuldt uddannede fuldmægtige, der er fortrolige med alt ved embederne forefaldende arbejde, og
disse vil i reglen nødigt påtage sig en så splittet gerning, der vil medføre hyppig fraværelse
fra hjemmet.
Ved bedømmelsen af reduktionsmulighederne har man iøvrigt lagt hovedvægten
på embedernes nuværende antal af heldagsfuldmægtige, der i store træk svarer til en
naturlig gruppering i størrelsesgrupper efter retskredsenes folketal, hvorved bemærkes,
at de i det følgende angivne tal er baseret på folketællingen pr. 5. november 1945. Angivelserne af fuldmægtigantallet svarer til forholdene pr. 1. april 1949.

a. E m b e d e r m e d 1 f u l d m æ g t i g .
Når bortses fra 4 delte embeder, ligger i denne klasse 26 retskredse med mellem
13 904 indbyggere (Mariager) og 26 988 indbyggere (Nykøbing M.). 6 af disse har under
15 000 indbyggere, 11 15—20 000 indbyggere, 7 20—25 000 indbyggere og 2 over 25 000
indbyggere.
Ved 3 embeder (2 i gruppen 15—20 000 indbyggere og 1 under 15 000 indbyggere)
anser både dommerne og fuldmægtigene reduktion for mulig, og ved yderligere 7 embeder
(2 delte, 2 under 15 000 indbyggere, 2 i gruppen 15—20 000 indbyggere og 1 i grupppen
20—25 000 indbyggere) anser fuldmægtigene, men ikke dommerne reduktion for gennemførlig, som regel således, at fuldmægtigen gør delvis tjeneste ved et andet embede; ved et
enkelt embede (i gruppen 15—20 000 indbyggere) antydes dog mulighed for fuldstændig
inddragelse af fuldmægtigstillingen.
Disse oplysninger er af en vis interesse til bedømmelse af dommerfuldmægtigenes
arbejdsbyrde, men kan efter udvalgets skøn ikke uden videre tages som begrundelse for
en indskrænkning af fuldmægtigantallet ved disse embeder. Fuldstændig inddragelse af
fuldmægtig stillingen bør ialtfald ikke finde sted, idet dommerembeder uden fast fuldmægtig-
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hjælp såvidt muligt bør undgås, allerede fordi der kan opstå praktiske vanskeligheder
ved embedets betjening under dommerens ferie eller sygdom, ligesom dommeren af hensyn til grundlovsforhør o. lign. i urimelig grad bliver bundet til personlig tilstedeværelse
på tingstedet. Snarere bør det, hvor en retskreds er for lille til at afgive nogenlunde fuld
beskæftigelse til en fuldmægtig, overvejes, hvorvidt den ved hensigtsmæssig sammenlægning med en eller flere naboretskredse enten kan nedlægges eller udvides til en mere
passende størrelse.
Med hensyn til mulighederne for anvendelse af halvdagsfuldmægtige med delt
tjeneste henvises til de indledende bemærkninger. En sådan ordning synes at kunne gennemføres for flere af de under denne klasse henhørende embeder, skønsmæssigt i ca.
5 tilfælde.

b. E m b e d e r med 2 f u l d m æ g t i g e .
Til denne klasse, der omfatter 45 embeder, henhører foruden 8 delte embeder 37
retskredse med mellem 20 034 indbyggere (Graasten) og 41 153 indbyggere (Fredericia);
11 af disse har under 25 000 indbyggere og 2 over 40 000 indbyggere.
Ved 11 embeder (5 under 25 000 indbyggere, 6 i gruppen 25—40 000 indbyggere)
anser både dommerne og fuldmægtigene reduktion for mulig med % eller 1 fuldmægtig
ved hvert embede; ved 3 embeder (1 under 25 000 indbyggere, 2 i gruppen 25—40 000
indbyggere) anerkender dommerne, men ikke fuldmægtigene reduktionsmulighed ved
delt tjeneste, og ved 8 embeder (2 delte, 1 under 25 000 indbyggere og 5 i gruppen 25—40 000
indbyggere) foreslår fuldmægtigene delt tjeneste, mens dommerne går imod nogen
reduktion.
Det ses således, at reduktionsmulighed anerkendes af dommerne eller af fuldmægtigene eller af begge parter ved 7 af de 11 embeder under 25 000 indbyggere og ved
13 af de 24 embeder i gruppen. 25—40 000 indbyggere.
Udvalget må antage, at det efter en rationel omlægning af fuldmægtigarbejdet
kan forventes, at embeder med indtil 25 000 indbyggere normalt vil kunne administreres
tilfredsstillende med 1 fuldmægtig; herved bemærkes, at 7 af de 18 embeder med 20—25 000
indbyggere og 2 større embeder allerede nu kun er normeret med 1 fuldmægtig, smig.
ovenfor under klasse 1. Det vil derfor næppe være betænkeligt at optage overvejelser om inddragelse af den ene fuldmægtigstilling ved embeder under 25 000 indbyggere med 2 fuldmæg-

tige, eventuelt således at delt tjeneste fra eller ved et naboembede etableres, hvor de
lokale forhold gør det muligt. Også for embeder i gruppen 25—40 000 indbyggere bordelt tjeneste overvejes, hvor den kan etableres uden ulemper, altså navnlig ved flere embeder

med tingsted i samme by. Bortset fra disse tilfælde bør der udvises nogen tilbageholdenhed
overfor altfor store indgreb i disse embeders fuldmægtighjælp, da de som foran under
afsnit 2. g. anført1) er særlig gode uddannelsessteder, idet de giver de yngre fuldmægtige
mulighed for en mere alsidig beskæftigelse end ved de større embeder.
Ud fra disse synspunkter skønnes det, at der helt vil kunne inddrages ca. 8 fuldmægtigstillinger ved embederne1 i denne klasse, og at ca. 5 fuldmægtige vil kunne gøre
delvis tjeneste ved andre embeder.
l

) p. 58.
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c. E m b e d e r m e d 3 f u l d m æ g t i g e.
Denne klasse omfatter 22 embeder, nemlig 9 delte embeder og 13 retskredse med
mellem 32 400 indbyggere (Horsens) og 55 008 indbyggere (Helsingør); 3 af disse har
under 40 000 indbyggere og 2 over 50 000 indbyggere.
Ved 3 embeder (1 delt, 1 under 40 000 indbyggere og 1 i gruppen 40—50 000 indbyggere) anser både dommerne og fuldmægtigene reduktion for mulig med ]/2 eller 1
fuldmægtig ved hvert embede; ved 3 embeder (1 delt, 1 under 40 000 indbyggere og 1 i
gruppen 40—50 000 indbyggere) anerkender dommerne, men ikke fuldmægtigene reduktionsmulighed i form af delt tjeneste, og ved 4 embeder foreslår fuldmægtigene, men
ikke dommerne delt tjeneste (1 delt embede) eller inddragelse al 1 fuldmægtigstilling
(L embede under 40 000 indbyggere, 1 embede i gruppen 40—50 000 indbyggere og 1
over 50 000 indbyggere).
Reduktionsmulighed anerkendes således af den ene eller begge parter ved alle
3 embeder under 40 000 indbyggere, ved 3 af 8 embeder i gruppen 40—50 000 indbyggere,
ved 1 af 2 embeder over 50 000 indbyggere og ved 3 af de 9 delte embeder.
Ved bedømmelsen af mulighederne for indskrænkning bør det for embeder af
denne størrelsesorden tages i betragtning, at førstefuldmægtigen som regel vil have fast
konstitution, der i så udstrakt grad lægger beslag på hans arbejdskraft, at han ikke i fuldt
omfang kan deltage i fuldmægtigarbejdet. Man må derfor tvivle om, hvorvidt en reduktion
vil være forsvarlig ved dommerembeder over ca. 50 000 indbyggere. Derimod må formodningen — tildels støttet på erfaringerne fra de under forrige klasse omtalte embeder —•
være for, at embeder under ca. 40 000 indbyggere ved en rationel omlægning af fuldmægtigarbejdet må kunne bestrides med 2 fuldmægtige, medmindre ganske særlige forhold gør sig
gældende. For delte embeder og embeder med sæde i samme by bør delt tjeneste for en
fuldmægtig overvejes.
Herefter skønnes ca. 6 fuldmægtigstillinger indenfor denne klasse at kunne inddrages helt, hvorhos mindst 2 fuldmægtige vil kunne forrette delvis tjeneste ved andre embeder.

d. E m b e d e r m e d 4 e l l e r f 1 e r e f u l d m æ g t i g e.
Denne klasse omfatter 2 civildommerembeder, nemlig:
Københavns amts nordre birk, 162 427 indb., 8% fuldm., og
—
— søndre —
82 774 — 6
—
og 4 enedommerembeder, alle med 4 fuldmægtige, nemlig:
Ning-Hasle herreder
Nørresundby
Frederikshavn
Esbjerg

56
51
42
52

005 indb.
674 —
351 —
849 —

Disse embeder frembyder således såvel med hensyn til folketal som med hensyn til
beliggenhed og struktur så betydelige forskelle, at en indbyrdes sammenligning vanskeligt
lader sig anstille, ligesom de alle frembyder særegenheder ved sammenligning med mindre embeder.
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Det fremgår dog af de indkomne besvarelser, at reduktionsmulighed kun bestrides af både dommerne og fuldmægtigene ved 1 embede, og at fuldmægtigene kun ved
1 embede går ind for reduktion i strid med dommerens indstilling.
En bedømmelse af reduktionsmulighederne påvirkes imidlertid så stærkt af andre
faktorer, smig. herom tildels nedenfor under afsnit 51), at udvalget må indskrænke sig
til at bemærke, at en rationalisering af fuldmægtigarbejdet arbejdsmæssigt vil virke særlig
stærkt ved de store embeder, hvis fuldmægtignormering derfor, når de fornødne erfaringer
er indvundet, bør optages til særskilt prøvelse. Endvidere foreligger der for en del af de
her omhandlede embeder særlig mulighed for at lade fuldmægtigarbejdet delvis udføre
ved halvdagshjælp.
Det vil formentlig være forsvarligt for denne klasse at regne med mulighed for
inddragelse af ialt 5 fuldmægtigstillinger.

R e 8 u m é.
I det foranstående er skønsmæssigt anslået følgende reduktionsmuligheder:
a.
b.
c.
d.

Enefuldmægtigembeder
5/2 fuldmægtige
Embeder med 2 fuldmægtige
8 + 5/2
Embeder med 3 fuldmægtige
6 + 2/2
Embeder med 4 eller flere fuldmægtige 5
—
Ialt... 19 +12/2 fuldmægtige

Idet halve stillinger kun er beregnet i det omfang, hvori mulighed skønnes at
foreligge enten for delt tjeneste ved to embeder eller for afvikling af nu bestående halvdagsstillinger, svarer det beregnede resultat til inddragelse af ca. 25 fuldmægtigstillinger.
Det kan ikke undgås, at udvalgets bedømmelse af reduktionsmulighederne, der således
er sket med de konkrete nedskiBringsmuligheder ved de enkelte embeder for øje, bliver
skønsmæssig, men i betragtning af, a t der gennem de fremkomne udtalelser fra dommerne og fuldmægtigene indiceres reduktionsmuligheder på indtil 18 -f- 32/2 = ca. 34
fuldmægtigstillinger, hvoraf mindst 7 -)- 19/2 = ca. 16 stillinger anerkendes af dommerne som inddragelige, o g a t reduktionsmulighederiie må antages at ligge noget højere
end af dommerne anslået, smig. de angående de enkelte klasser fremsatte betragtninger,
mener udvalget ikke at være gået for vidt i det foranstående overslag.
Det bemærkes derhos, at' de her drøftede reduktionsmuligheder overalt forudsætter en rationalisering af fuldmægtigarbejdet efter de tidligere skitserede retningslinjer
og derfor muligvis ikke straks vil være gennemførlige i fuldt omfang, da en sådan rationalisering tildels er afhængig af andre faktorer, navnlig fuldmægtigenes og kontorpersonalets kvalitet og eventuel rationalisering af arbejdet ved tekniske hjælpemidler.
Endelig bemærkes, at indskrænkning af fuldmægtigtallet muligvis vil kunne
gennemføres i noget større omfang end foran antaget ved udvidet benyttelse af halvdagshjælp, hvor sådan kan fremskaffes.
l

) p. 66 ff.

04
4. Kontormedhjælpernes antal m. v.

Gennemførelsen af den i afsnit 2 omtalte rationalisering af fuldmægtigarbejdet
forudsætter, at det arbejde, som fuldmægtigene frigøres for, overtages af kontormedhjælpere, og såvel i de fra dommerne som i de fra fuldmægtigene modtagne udtalelser
angives sædvanligvis antagelse af yderligere kontorhjælp som en forudsætning for nedsættelse af fuldmægtigtallet, også i tilfælde, hvor embedet kun delvis kan give afkald på en
fuldmægtigs arbejdskraft. Dette må sikkert også i stort omfang påregnes; navnlig vil
overførelse af tinglysningsregistreringen, hvor denne ikke allerede påhviler kontorpersonalet, medføre en følelig belastning af personalet, som ofte ikke vil være i stand til at
påtage sig dette merarbejde uden antagelse af yderligere kontorhjælp. Ligeledes vil protokolføring i retten — der som tidligere anført kun i begrænset omfang bør påhvile fuldmægtigene — kunne lægge væsentligt beslag på en kontormedhjælpers arbejdskraft. I
hvilket omfang personaleudvidelse herefter vil være påkrævet ved hvert enkelt af arbejdsomlægningen berørt dommerkontor, vil afhænge af embedets sæilige forhold, herunder
arbejdsomlægningens omfang og embedets hidtidige normering med kontorhjælp, men
det må formentlig antages, at det merarbejde, der pålægges kontorpersonalet, når en fuldmægtigstilling helt inddrages, kun få steder vil kunne bestrides uden antagelse af en fuldt be-

skæftiget kontormedhjælper, og selvom reduktionen alene består i, at en fuldmægtig forretter delvis tjeneste ved et andet embede, vil kontorpersonalets merarbejde ofte kunne
nødvendiggøre antagelse af yderligere hjælp; da endvidere mulighederne for at fremskaffe
kvalificeret kontorhjælp med nedsat arbejdstid mange steder er ringe, må det forudses,
at gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger som regel vil forudsætte antagelse
af en heldagsbeskæftiget kontormedhjælper ved hvert af de embeder, hvis fuldmægtigtal nedsættes. Også ved en del af de embeder, hvis fuldmægtighjælp ikke beskæres, må
det antages, at henlæggelse af tinglysningsregistrering og protokolføring til kontormedhjælperne samt indførelse og fuld udnyttelse af bemyndigelser efter retsplejelovens § 45
vil nødvendiggøre antagelse af yderligere kontormedhjælp.
Idet det herefter forventes, at indskrænkning af fuldmægtigtallet i det fulde foran
anslåede omfang vil nødvendiggøre antagelse af yderligere ca. 30 kontormedhjælpere,
hvortil som nævnt kommer personaleudvidelse ved enkelte andre embeder, vil man formode, at det samlede antal kontormedhjælpere, som må antages, for at de foreslåede
reformer kan gennemføres, højst vil ligge omkring 35. På den anden side er det udvalgets opfattelse, at adskillige dommerembeder i øjeblikket er utilstrækkeligt forsynet med
kontorpersonale, og at en væsentlig del af den anslåede udvidelse må antages at være en arbejdsmæssig nødvendighed, som under alle omstændigheder er påkrævet uden hensyn til,

om tillige den foreslåede arbejdsomlægning gennemføres. Imidlertid vil i mange af disse
tilfælde antagelse af een kontormedhjælper mere være tilstrækkelig til både at afhjælpe
kontorpersonalets overbelastning og at muliggøre omlægning af fuldmægtigarbejdet
uden antagelse af yderligere kontorhjælp. Den udvidelse af personalet, der således i første
række skal afhjælpe embedernes nuværende utilstrækkelige normering med arbejdskraft,
vil ganske vist være en forudsætning foi arbejdsomlægningens gennemførelse, men kan ikke
siges at være forårsaget af denne og bør derfor ikke tages i betragtning ved bedømmelsen
af forslagets konsekvenser. En nøjagtig beregning af, hvor stor en del af den forventede
udvidelse af kontorpersonalet der må tilskrives utilstrækkelig normering, og hvor stor en del
der beror på selve arbejdsomlægningen, lader sig ikke anstille uden en indgående undersøgelse af hvert enkelt embedes forhold, som udvalget ikke har haft mulighed for at fore-
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tage, men skønsmæssigt må det antages, at mindst en tredjedel af den samlede udvidelse
vil være en allerede nu uundgåelig foranstaltning, og at den udelukkende af udvalgets
forslag foranledigede personale udvidelse således vil andrage ca. 20 kontormedhjælpere.
Man må med stor vægt fremhæve det her anførte, der er af væsentlig betydning ved bedømmelsen af de økonomiske konsekvenser af udvalgets forslag, jfr. nærmere nedenfor
under afsnit 6.1)
Ved siden af spørgsmålet om kontorpersonalets størrelse opstår spørgsmåletom, hvorvidt der ved de enkelte embeder haves kontormedhjælpere med sådanne personlige kvalifikationer, at de vil være i stand til at udføre det arbejde, der efter de tidligere
anførte retningslinjer tænkes henlagt fra fuldmægtigene til kontorpersonalet. En del af
dette arbejde — f. eks. protokolføring, udfærdigelse af tingbogsattester, henlæggelse af
tinglysningsakter, journalføring, berammelse af retssager, ekspedition af tilsigelser, udarbejdelse af retslister, tinglysningslister og statistik — er helt eller overvejende af manuel
natur og udføres allerede nu som hovedregel af kontormedhjælpere, hvorfor en omläggning ikke kan frembyde væsentlige vanskeligheder. Også regnskabsvæsenet betragtes
gennemgående som kontorarbejde, men af kvalificeret art. Tinglysningsregistrering og
virksomhed i medfør af bemyndigelse efter retsplejelovens § 45 må utvivlsomt betragtes
som kvalificeret arbejde. En omlægning af disse arbejdsfelter må tildels afhænge af, om
der haves eller kan fremskaffes kontormedhjampere, hvem sådant arbejde kan betros.
En tilfredsstillende løsning af dette problem kan efter udvalgets opfattelse kun
opnås i forbindelse med en revision af kontormedhjælpernes lønnings forhold, der tilsikrer,
at kvalificeret arbejde vederla^gges med en tilsvarende lønforbedring. Dette gælder navnlig
for kontormedhjælpere i kontoristklassen, hvis lønning kun kan anses beregnet på det
rent manuelle kontorarbejde, men også for kontormedhjælpere i kontorassistentklassen,
da disse stillinger, selvom de forudsætter kvalificeret arbejde, dog ikke er normeret med
henblik på udførelse af egentligt juridisk arbejde. Derimod stilles der allerede nu sådanne
krav som forudsætning for opnåelse af assistent- og navnlig overassistentstillinger, at
det ikke vil være udelukket at sige, at det arbejde, som nu tænkes overført fra fuldmægtigene til kontorpersonalet, ikke principielt ligger udenfor disse stillingers forudsætninger.
En lønningsreform, der vil tilgodese disse hensyn, synes at kunne gennemføres
på to måder:
a) Man kan foretage en passende forøgelse af antallet af avancementsstillinger,
således at samtlige kontormedhjælpere, der fuldtud eller hovedsagelig beskæftiges med
kvalificeret arbejde, lønnes i det mindste med kontorassistentløn. En sådan ordning vil
navnlig i overgangstiden kunne medføre visse praktiske vanskeligheder. Således vil de i
justitsministeriets praksis hidtil fulgte kriterier for kontormedhjalpernes placering i de
forskellige klasser formodentlig vise sig uanvendelige, når et væsentligt større antal kontormedhjælpere end nu beskæftiges med kvalificeret arbejde. 0g navnlig vil den kunne give
anledning til, at anciennitetshensyn fremfoi personlige kvalifikationer kan blive bestemmende for, til hvem af flere kontormedhjælpere dommeren henlægger det kvalificerede
arbejde. Efter udvalgets skøn må disse vanskeligheder dog, efterhånden som ordningen
indarbejdes, kunne overvindes.
b) Man kan også tænke sig en ordning, hvorefter tinglysningsregistrering og
bemyndigelser efter retsplejelovens § 45 honoreres med et fast, ikke pensionsgivende
bestilling stillæg uden hensyn til vedkommende kontormedhjtelpers charge. Et sådant
*) p. 68 f.
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bestillingstillæg må ansættes således, at det på den ene side gør det kvalificerede arbejde
tiltrækkende og på den anden side ikke i altfor høj grad bryder tjenestemandslovens system for afgrænsningen mellem de forskellige lønningsklasser. Herefter vil 600 kr. årlig
formentlig være passende, idet dette beløb ikke fuldt vil udjævne forskellen mellem kontorist- og kontorassistentløn og vil dække mindre end halvdelen af forskellen mellem assistent- og overassistentløn; derimod vil kontorassistenter med grundløn og bestillingstillæg få mere end assistenter på grundløn og kun placeres uvæsentligt under assistenter
med eet alderstillæg; når hensyn tages til arbejdets kvalificerede art og til den forholdsvis
ringe lønmæssige forskel, synes dette forhold dog forsvarligt. Ved en sådan ordning vil
det blive muligt altid at overdrage arbejdet til den, der findes personlig bedst egnet. På
den anden side vil også denne ordning kunne føre til personlig favorisering uden saglige
hensyn, og det kan tænkes, at det kvalificerede arbejde uden nødvendighed vil blive udstykket
på flere hænder for at skaffe så mange kontormedhjælpere som muligt en lønforbedring.
Endvidere vil man måske være nødsaget til at yde bestillingstillæg til kontormedhjælpere,
der allerede nu udfører tinglysningsregistrering eller har bemyndigelse efter retsplejelovens
§ 45, selvom de netop under hensyn til sådant arbejde er blevet placeret i en højere klasse,
end de ellers ville have kunnet opnå. Endelig vil denne ordning betegne et brud med den
hidtil gældende ordning, hvorefter kvalificeret arbejde belønnes med ansættelse i en avancementsstilling, og selvom denne betragtning ikke findes at burde være afgørende, hvis
bestil)ingstiltegsordningen iøvrigt skønnes at måtte foretrækkes, synes den dog at føre
til, at hele spørgsmålet om kontormedhjælpernes lønning og avancement bør underkastes
en omhyggelig overvejelse, inden en sådan ordning indføres.
Udvalget, der har anset en dyberegående undersøgelse af dette spørgsmål som
liggende udenfor sine opgaver, har ment at burde gøre opmærksom på begge muligheder.
Man vil dog være mest tilbøjelig til at foretrække den første og skal i denne forbindelse
bemærke, at den foreslåede arbejdsomlægning vil overføre så meget kvalificeret arbejde
til kontormedhjælperne, at det efter udvalgets skøn vil være rimeligt at overveje en almindelig omnormering af kontor medhjælper stillingerne, der gør kontorassistentklassen til

tyngdepunktet indenfor kontorpersonalet. En sådan omnormering, der betyder en forholdsvis
ringe merudgift for statskassen, vil tillige bidrage til at gøre dommerkontorernes kontoriststillinger mere konkurrencedygtige overfor de private erhverv, navnlig ved at kvalificerede
personer altid vil kunne påregne forfremmelse ialtfald til kontorassistenter indenfor et
rimeligt tidsrum.
5. Oprettelse og nedlæggelse af dommerembeder.

Selvom en almindelig undersøgelse af mulighederne for og ønskeligheden af omlægning af retskredse og andre ændringer i dommerembedernes antal og struktur ligger
udenfor udvalgets opgaver, har man fundet det naturligt i tilknytning til de fremkomne
oplysninger om fuldmægtigarbejdets omfang ved de forskellige embeder at fremsætte
nogle almindelige og konkrete bemærkninger om disse spørgsmål.
Oplysningerne fra en række embeder med 1 fuldmægtig tyder på, at arbejdet
ved disse ikke giver fuldmægtigen fuld beskæftigelse. Som ovenfor under afsnit 3. a. anført1) må udvalget desuagtet fraråde, at fuldmægtigstillingen ved sådanne embeder nedlægges, hvorimod der kan være anledning til at optage spørgsmålet om, hvorvidt embedet
*) p. 60 f.
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i det hele taget bør opretholdes som selvstændig retskreds, eller om det ved hensigtsmæssige
sammenlægninger med naboretskredse enten kan nedlægges eller udvides til en mere •
passende størrelse.
Dette problem vil især være aktuelt for retskredse med mindre end ca. 15 000 indbyggere. Opretholdelsen af så små jurisdiktioner ved retsplejelovens ikrafttræden skyldtes
formentlig især historiske og trafikale hensyn, men den siden 1919 stedfundne udvikling
såvel med hensyn til trafikmidlerne som med hensyn til vejforbindelser m. v. afsvækker i
væsentlig grad betænkelighederne ved nu at foretage omlægninger til fremme af en mere
rationel inddeling af retskredsene. Af de under afsnit 3 fremhævede grunde1) bør det endog
tilstræbes, at det størst mulige antal retskredse får over 25 000 indbyggere, således at der
er arbejdsmæssigt grundlag for ansættelse af 2 eller flere fuldmægtige.
For retskredse mellem ca. 15 000 og ca. 50 000 indbyggere vil der som regel ikke
iøvrigt af arbejdsmæssige grunde være anledning til at overveje omlægning, hvorimod i
enkelte tilfælde andre — navnlig geografiske — hensyn kan tale herfor. Da sådanne hensyn
imidlertid vil være af rent konkret karakter, har man ikke fundet anledning til at gå nærmere ind herpå.
Derimod vil der efter udvalgets opfattelse være anledning til at overveje en reorganisation af dommerstillingerne i retskredse med over 50 000 indbyggere. Adskillige
af disse2) er allerede normeret med flere dommere, nemlig:
Frederiksberg Birk
113 584 indb.
Nordre Birk
•
1.62 427 —
Søndre Birk
82 774 —
Roskilde
54 068
Odense
92 436 —
Kolding
72 799
Vejle..
75 025
Aarhus
107 393
Aalborg
92 917 —
Viborg
62 170
hvorhos flere (2) dommere findes i
Haderslev
45 667
Følgende retskredse med over 50 000 indbyggere er derimod kun normeret med
enedommere:
Helsingør
55 008 indb.
Ning-Hasle herreder
56 005 —
Nørresundby
51 674 —
Herning
52 544 —
Esbjerg
52 849 —
Ved flere af disse embeder — således Helsingør, Ning-Hasle herreder og Esbjerg
•— beslaglægges førstefuldmægtigens væsentlige arbejdskraft af behandlingen af retssager.
I Helsingør og Esbjerg er der billige meddelt andenfuldmægtigene fast konstitution, der
beslaglægger en ret betydelig del af deres arbejdskraft.
1

) smig. p. 59, jfr. p. 6 1 .
) De anførte tal hidrører fra folketællingen pr. 5. november 1945, og det må antages, at flere retskredse
end de nævnte nu har over 50 0ÜO indbyggere.
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Det bør efter udvalgets skøn i sådanne tilfælde, hvor domsarbejdet udkræver
2 mands (dommerens og førstefuldmægtigens) fulde eller væsentlige arbejdskraft, optages til undersøgelse, om ikke embedet bør deles enten territorialt eller i et civil- og et
kriminaldommerembede. Dels synes ordningen med enedommere at forudsætte, at dommeren selv er i stand til at udføre alle eller dog den væsentligste del af dommerforretningerne ved embedet, dels synes det ubilligt, at førstefuldmægtigen til stadighed skal udføre
en dommers arbejde uden at indtage den dertil svarende grundlovsmæssige stilling og
oppebære den dertil svarende løn.
Det kan herved tillige bemærkes, at det i retsplejeloven af 11. april 1910 § 17 var
fastsat, at der i alle retskredse med over 40 000 indbyggere skulle ansættes en særlig kriminaldommer, hvilken bestemmelse imidlertid ændredes ved lov nr. 559 af 15. december
1922, således at særlige kriminaldommere kun ansattes i de i loven udtrykkeligt angivne
retskredse. Selvom de siden retsplejelovens ikrafttræden indvundne erfaringer viser, at
også embeder med over 40 000 indbyggere på fuldt tilfredsstillende og forsvarlig måde
kan administreres af enedommere, synes på den anden side de ovenfor gengivne oplysninger at vise, at det egentlige dommerarbejde ved embeder med over 50 000 indbyggere
har et sådant omfang, at oprettelsen af en særlig kriminaldommerstilling vil være rimelig;
hvis der ved en territorial deling af vedkommende retskreds kan oprettes 2 enedommerembeder af passende størrelse, bør dog efter udvalgets opfattelse denne løsning foretrækkes,
da kriminaldommerembedernes arbejde er stærkt ensidigt.
Også ved Frederiksberg Birks 1. afd., Nordre Birks civilret og Aarhus kriminalret
beskæftiges 1 å 2 fuldmægtige fuldtud og 1 fuldmægtig delvis med behandlingen af retssager. Herefter bør for disse embeder en yderligere deling tages under overvejelse, hvorved
for Nordre Birks vedkommende opmærksomheden særlig henledes på, at denne retskreds
kun er normeret med 2 dommere, til trods for, at den i folketal er ca. 50 pct. større end
Frederiksberg Birk med 3 dommere.
Udvalget vil således foreslå følgende almindelige retningslinjer lag! til grund for
fremtidige ændringer i retskredsenes inddeling og organisation:
a) Ingen retskreds bør være under 15 000 indbyggere; bestående mindre embeder soges om muligt enten nedlagt eller udvidet.
b) Normalt bør en retskreds være på mindst 25 000 indbyggere.
c) For retskredse over 50 000 indbyggere med enedommere optages spørgsmålet
om territorial deling eller oprettelse af flere dommerstillinger.

6. Økonomiske konsekvenser.
Idet bortses fra de mulige konsekvenser af de under afsnit 5 berørte ændringer,
kan der opstilles følgende overslag over besparelser og merudgifter ved den fuldstændige
gennemførelse af de under afsnit 3 og 4 foreslåede foranstaltninger, beregnet efter de
pr. 1. oktober 1950 gældende lønningssatser:
ad a f s n i t 3 :
Idet besparelsen ved inddragelse af fuldmægtigstillinger her beregnes efter lønnen
for gifte dommerfuldmægtige af 3. grad uden alderstillæg (stedtillæg efter sats c), anslås
besparelsen til
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24 fuldmægtige å ca. 10 000 kr. ...ca. 240 000 kr.
hvortil kommer
2 halvdagsstillinger å ca. 3 750 kr. 7 500 ca. 247 500 kr.
Besparelsen vil muligt kunne blive noget større, fordi der ved beregningen ikke
er taget hensyn til alderstillæg og til, at der mulig kan nedlægges enkelte stillinger som
dommerfuldmægtig af 2. grad.
ad a f s n i t 4 :
Idet den af selve arbejdsomlægningen nødvendiggjorte antagelse af yderligere
ca. 20 kontormedhjælpere1) må forventes at ville medføre en forhøjelse af antallet af
avancementsstillinger, og idet det antages, at halvdelen af stillingerne besættes med
gifte mænd og dermed ligestillede, halvdelen med ugifte, beregnes den heraf følgende
merudgift således:
10 kontorister å ca. 6 500 kr
ca. 65 000 kr.
10 kontorassistenter å ca. 7 000 kr
- 70 000 ca. 135 000 kr.
Herefter vil der ved de i det foranstående omhandlede foranstaltninger kunne
forventes en nettobesparelse på 110 000—115 000 kr.

Hertil kommer den eventuelle merudgift til bestillingstillæg eller udvidelse af
kontormedhjælpernes nuværende avancementsstillinger på grund af overtagelse af kvalificeret arbejde; denne udgift kan ikke beregnes nøjagtigt, før det er fastlagt, hvilken ordning der bør vælges, og hvorledes den nærmere skal praktiseres. Det kan dog bemærkes,
at omnormering af en kontoriststilling til en kontorassistentstilling medfører en merudgift
på 630 kr. (omnormering fra kontorassistent til assistent 360 kr.) årlig; hvis der regnes med
een omnormering eller eet bestillingstillæg ved ca. 60 embeder, kan merudgiften hertil i
begge tilfælde anslås til omkring 36 000 kr.
Ved bedømmelsen af forslagets økonomiske forsvarlighed må tillige tages i betragtning, at det for dommerstandens rekrutering er af afgørende betydning, at dommerfuldmægtiggerningen stadig vil være tiltrøkkende for virkeligt kvalificerede jurister,
og at dette kun kan forventes at ville v«3re tilfældet, såfremt der haves nogenlunde tilfredsstillende avancementsmuligheder; hvis disse — der i øjeblikket først muliggør dommerudnævnelse i en alder af ca. 49 år med stigende tendens, jfr. herom nærmere nedenfor
under hovedafsnit VI2) — på længere sigt skal opretholdes, vil det imidlertid være nødvendigt ikke blot fuldtud at gennemføre den sagligt begrundede oprettelse af nye dommerstillinger, men også at indskrænke antallet af fuldmægtigstillinger mest muligt; i
modsat fald vil de i sammenligning med de private erhvervs indtjeningsmuligheder beskedne lønninger og de dårlige avancementsudsigter få en stærkt hæmmende indflydelse
på tilgangen til dommerfuldmægtigstillingerne. Den foreslåede arbejdsomlægning, der
muliggør en indskrænkning af antallet af dommerfuldmægtige, er derfor ikke blot
arbejdsmæssigt velbegrundet og hensigtsmæssig, men vil også på længere sigt være af
største betydning for retsvæsenets fremtid.
*) smig. nærmere p. 64 f.
) p. 78 ff.
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V. Fremgangsmåden ved dommerudnævnelser.
I det foregående har udvalget i overvejende grad beskæftiget sig med tilrettelæggelsen af en hensigtsmæssig uddannelse for dommere, dels ved indførelse af den særlige uddannelse ved landsretterne og teoretiske kursus, dels ved en rationalisering af
arbejdsforholdene for dommerfuldmægtigene som den gruppe af tjenestemænd, hvorfra
det overvejende antal af underretsdommere rekruteres. Den således foreslåede uddannelsesordning tilsigter som flere gange fremhævet ikke blot en personlig dygtiggørelse af de
vordende dommere, men tillige — navnlig gennem uddannelsen ved landsretterne —• en
prøvelse af disses egnethed for dommergerningen. Dette vil i første omgang give sig et negativt udslag ved den udskillelse af de uegnede, som normalt vil finde sted i umiddelbar
tilknytning til landsretsuddannelsen, men for at opnå målet — den bedst mulige besættelse af de enkelte dommerstillinger — bør dommeruddannelsen også tages i positiv
anvendelse i det omfang, hvori den gennem landsretternes øgede kendskab til de enkelte
ansøgere giver mulighed for en bedømmelse af disses indbyrdes kvalifikationer til den
ansøgte stilling. For en sådan ordning kan anføres flere grunde. For det første vil landsrettens indtryk af ansøgerne fra deres uddannelsestj eneste kunne afgive grundlag for
valget mellem flere hver for sig kvalificerede ansøgere. Dernæst vil det overvejende flertal
af ansøgerne have en sådan tilknytning til retsvæsenet eller anklagemyndigheden, at
landsretterne også efter landsretsuddannelsens afslutning vil kunne følge deres tjenstlige
virke og således have et yderligere direkte grundlag for bedømmelsen af deres kvalifikationer. Endelig vil landsretterne foruden denne almindelige bedømmelse af ansøgerne
ud fra erfaringer fra deres uddannelsestj eneste og senere virksomhed have særlige forudsætninger for efter de enkelte dommerstillingers særlige forhold at udtale sig om ansøgernes
individuelle egnethed til den ansøgte stilling.
I disse betragtninger er der forsåvidt intet nyt, som landsretternes kendskab til
de enkelte embeder og ansøgere allerede nu er taget i regelmæssig brug ved besættelsen
af ledige dommerstillinger. Herom bestemmes i justitsministeriets skrivelse af 11. juli 1942
med hensyn til udnævnelser til landsdommer, vicepræsident i Sø- og Handelsretten i
København, dommer i Københavns Byret og underretsdommer udenfor København, at
ansøgninger til disse stillinger fra dommere, dommerfuldmægtige og tjenestemænd ved
de kollegiale retter indsendes til justitsministeriet gennem den ansøgeren overordnede
retspræsident, således at denne får lejlighed til at ledsage ansøgningen med sin udtalelse.
Efter at have samlet de om stillingen indkomne ansøgninger sender ministeriet samtlige
disse til den retspræsident, under hvem den ledige stilling hører, hvorefter præsidenten
— eventuelt efter forudgående forhandling med de andre retspræsidenter — fremkommer
med indstilling om den ledige stillings besættelse. Tilbagesendelsen til ministeriet foregår
gennem præsidenten for Højesteret. De fremkomne præsidentudtalelser er alene vej-
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ledende, ikke bindende for justitsministeren, men præsidenternes indstilling er så vidt
udvalget bekendt blevet fulgt ved det overvejende antal dommer udnævnelser, som er
foretaget siden denne ordnings indførelse, og den synes at have virket tilfredsstillende.
Det er imidlertid klart, at det allerede nu hos landsretterne tilstedeværende kendskab til de enkelte ansøgeres evner, karakter og personlige forhold iøvrigt vil blive stærkt
forøget ved indførelsen af den foreslåede landsretsuddannelse, og det vil derfor være
naturligt at tage under overvejelse, hvorvidt det for i fuldt mål at udnytte dette kendskab
vil være hensigtsmæssigt at foretage en ændring og udbygning af den nugældende ordning
med hensyn til dommerudnævnelser. I denne forbindelse har udvalget orienteret sig dels
om fremgangsmåden ved dommerudnævnelser i udlandet, dels om saglige udnævnelsesordninger indenfor andre tjenestegrene her i landet. Om de således tilvejebragte oplysninger henvises nærmere til bilag XII og XIII.1)
Som det fremgår af bilag XII, er dommerudnævnelser næsten overalt i de os
kulturelt og politisk nærmest stående lande et rent regeringsanliggende, og de eksempler,
som findes på direkte eller indirekte folkevalg (Sverige og Schweiz) ellei1 på, at udnævnelsesretten er lagt i hænderne på overordnede domstole (Schweiz), står som undtagelser, der
har deres begrundelse i historisk tradition og (for Schweiz) måske tillige i særlige samfundsmæssige forhold. Derimod vil det ses, at der flere steder (Sverige og Frankrig) er
tillagt domstolene en indstillingeret eller — ved repræsentation i det udnævnende organ —
en medvirken ved dommerudnævnelser, som må antages at være af stor faktisk betydning, altså en ordning, som i princippet frembyder stor lighed med den nugældende danske ordning.
De for folkekirkens og folkeskolens tjenestemænd gældende særlige udnævnelsesordninger, jfr. bilag XIII, der bygger på et egentligt valg, er alle begrundet i et folkeligt
selvstyre på disse områder, det ikke har noget sidestykke indenfor retsvæsenet, ligesom
disse tjenestemænds virke som sjælesørgere og ungdomsopdragere gør det naturligt aflade den befolkning, i hvilken de har deres gerning, få en overvejende indflydelse på
udnævnelserne. Det kan dog i denne forbindelse bemærkes, at nogen tilsvarende indflydelse ikke er tillagt den lokale befolkning eller fora^ldrekreds ved udnævnelsen af statsskolernes lærere, for hvis vedkommende der alene indhentes en vejledende erklæring fra
vedkommende skoles rektor. Bortset fra de ovennævnte tilfælde er indstillinger, der afgives med henblik på udnævnelser, ikke bindende for den udnævnende instans, men vil
selvfølgelig efter omstændighederne have en betydelig faktisk vægt. Dette gælder særligklart med hensyn til ansættelse af universitetslærere, idet de af bedømmelsesudvalget,
fakultetet og konkurrencekomiteen afgivne indstillinger her er udtryk for en sagkyndig
bedømmelse af ansøgernes videnskabelige kvalifikationer, som centraladministrationen
efter sagens natur ikke er i stand til at foretage på egen hånd. Men selvom den udnævnende
instans måtte være i stand til selvstændigt at foretage en vis vurdering af ansøgernes
almindelige kvalifikationer, viser især erfaringerne fra søværnets bedømmelsesråd, at der
ved besættelsen af stillinger, hvor den rette indsats kræver særlige personlige egenskaber,
vil kunne ydes værdifuld bistand fra betroede tjenestemænd i aktiv tjeneste indenfor
den samme tjenestegren, som på, grundlag af deres faglige indsigt kan bedømme ansøgernes
hidtidige tjenesteindsats. For postetatens forfremmelsesråd, der i overvejende grad består af tjenestemænd fra etatens centralstyrelse, synes formålet navnlig at være at give
disse lejlighed til under en personlig og mundtlig drøftelse at fremsætte deres synspunkter
x

) p. 123 ff.
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for generaldirektøren, inden denne træffer den endelige afgørelse. Såvel for søværnet som
for postetaten må det antages, at ordningen særlig tilsigter at skabe et rimeligt forhold
mellem det anciennitetsavancement, som i tilfælde af konkurrence mellem flere nogenlunde lige kvalificerede ansøgere er en naturlig og nærliggende løsning, og den udvælgelse
efter kvalifikationer, som ialtfald til selvstændige og overordnede stillinger er ønskelig.
Ganske tilsvarende betragtninger kan anføres med hensyn til besættelsen af
dommerstillinger. Også disse forudsætter — foruden de formelle eksamens- og virksomhedskrav — særlige personlige egenskaber, om hvis tilstedeværelse en faglig bedømmelse
af ansøgerens hidtidige tjenesteindsats, tildels bygget på personlige indtryk, vil være overordentlig oplysende. En sådan bedømmelse vil som påvist — ikke mindst efter indførelsen
af den foreslåede landsretsuddannelse — kunne afgives af landsretterne, der vil være i
besiddelse af et mere intimt kendskab til de enkelte ansøgere end centraladministrationen
(justitsministeriet), og den vil kunne fremme den udvælgelse efter kvalifikationer, der dels
er ønskelig for at hævde dommerstandens standard og dels — som nedenfor i hovedafsnit
VI nærmere drøftet1) — er nødvendig for at afværge den ved et overvejende anciennitetsbestemt avancement uundgåelige forhøjelse af udnævnelsesalderen.
Disse betragtninger fører imidlertid ikke videre end til en ordning, der i princippet svarer til den nugældende, nemlig afgivelse af erklæring fra et sagkyndigt organ til
vejledning for den for udnævnelsen ansvarlige minister.
Som tidligere nævnt synes den nugældende ordning i det hele at have virket tilfredsstillende, og det vil derfor være naturligt at tage denne ordning som udgangspunkt.
Dens hovedpunkter er udtalelser om hver enkelt ansøger fra den denne overordnede retspræsident og en sammenfattende indstilling fra den retspræsident, under hvem den ledige
stilling henhører; indstillingen afgives altså alene af den sidstnævnte retspræsident, medens
de andre retspræsidenter kun udtaler sig om de hver enkelt underordnede ansøgere og
ikke tager stilling til ansøgerne under eet. Efter indførelsen af den foreslåede landsretsuddannelse vil det imidlertid meget let kunne hænde, at den landsret, under hvilken den
ledige stilling hører, hverken kender en ansøger fra hans landsretstjeneste, fordi denne er
foregået ved den anden landsret, eller fra hans senere tjeneste, eller at kendskabet kun
er baseret på det ene af disse momenter. Idet der må tillægges begge disse megen vægt,
må det ialtfald forudsættes, at der, inden endelig indstilling afgives, i fornødent omfang
indhentes erklaHnng herom fra den anden landsrets præsident, og da det således i praksis
vil blive nødvendigt i langt videre omfang end nu at indhente erklæring fra begge landsretspræsidenter om de enkelte ansøgninger, vil det være nærliggende og naturligt — også
under hensyn til den centrale stilling, som landsretstj enesten i det hele vil få i dommeruddannelsen — at overføle selve indstillingsbeføjelsen til et kollegialt organ, i hvilket begge
landsretspræsidenter har sæde. Af hensyn til et sådant udnævnelsesudvalgs betydning for
dommerstanden som helhed vil det derhos være rimeligt, at dommerforeningen udpeger
et medlem, der for at sikre den størst mulige alsidighed i synspunkterne bør være en underretsdommer. I tilfælde, hvor det drejer sig om besættelse af dommerstillinger i Sø- og Handelsretten i København eller i Københavns Byret, bør udvalget tillige tiltrædes af den
pågældende rets præsident af hensyn til dennes umiddelbare interesse i stillingens besættelse.
Med en sådan sammensætning vil udnævnelsesudvalgets indstillinger kunne baseres
både på et personligt kendskab til de enkelte ansøgere, erkendelse af den ansøgte stillings
særlige forhold og mere almindelige hensyn, herunder nødvendigheden af en kvalitetsudvælgelse fremfor et anciennitetsavancement.
*) p. 78ff.
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Udnævnelsesudvalgets forretningsform må formentlig udformes af udvalget selv.
Det vil dog være naturligt, at ledelsen af hver udnævnelsessags behandling tilkommer den
landsretspræsident, under hvem den ledige stilling henhører, således at samtlige indkomne ansøgninger efter ansøgningsfristens udløb af justitsministeriet tilstilles denne
præsident, og at de derefter af ham sendes i cirkulation blandt udvalgets medlemmer,
eventuelt ledsaget af præsidentens foreløbige forslag til indstilling. Hvis der ved denne
cirkulation viser sig enstemmighed om indstillingen, vil mundtlig forhandling som regel
være overflødig, men hvis der fremsættes andre forslag eller udtales ønske derom, bør der
afholdes en sådan forhandling. Det forudsættes, at ansøgerne som hidtil indsender ansøgningen gennem deres overordnede retspræsident, der i det omfang, hvori han kan udtale sig
herom, forsyner ansøgningen med sin påtegning om ansøgerens landsret «uddannelse og
senere tjeneste; for så vidt sup [»lerende erklæring med hensyn til disse forhold henhører
under en anden retspræsident, forudsættes den påført ansøgningen under sagens cirkulation.
Hvis indstillingen ikke er enstemmig, bør den fremtræde som individuelle, navngivne og begrundede vota.
Som tidligere antydet forudsættes indstillingen ikke at være bindonde, kun vejledende for ministeren, omend det må kunne forventes, at der vil blive tillagt udvalgets
indstilling en væsentlig betydning, navnlig i tilfælde af enstemmig indstilling. Det skønnes
rettest og bedst stemmende med her i landet gældende almindelige stats- og forvaltningsretlige principper at lade ministeren fuldtud bære både det formelle og det reelle ansvar
for udnævnelserne, og udnævnelsesudvalgets indstillinger vil formentlig få tilstrækkelig
betydning i kraft af deres saglige vægt.
I den foreslåede skikkelse vil denne ordning — ligesom den nugældende — vel
kunne indføres uden lovændring, men af hensyn til dens betydning synes det dog rettest,
at den fastslås officielt ved en. justitsministeriel anordning.
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VI. Tilgangen til dommerstanden.
Dominergerningen kræver af sine udøvere ikke blot grundige juridiske kundskaber
og interesse for dominergerningen. Den gode dommer må tillige være i besiddelse af sasrlige
personlige egenskaber, der gør ham egnet til dommerhvervet. Disse egenskaber kan ikke,
hvis de naturlige anlæg savnes, skabes ved selv den bedste uddannelse, men det vil ved
en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af uddannelsen kunne efterprøves, hvorvidt de, der
ønsker at blive dommere, opfylder disse forudsætninger, og uddannelsen bør tilstræbe i
videst muligt omfang at give dem en mulighed for at udvikle sådanne anlæg.
Dette har udvalget holdt sig for øje ved de i det foregående skitserede forslag, og
det er udvalgets opfattelse, at gennemførelsen af disse dels vil føre til en sikrere bedømmelse
af, hvem der er egnede til at blive dommere, dels vil give de pågældende en mulighed for
yderligere dygtiggørelse. Derimod bør det for at forebygge misforståelser udtales klart,
at udvalget ingenlunde har forestillet sig, at personer, der savner de fornødne karaktermæssige og intellektuelle egenskaber, dog gennem en uddannelsesordning vil kunne trænes
op til at blive brugelige dommere.
Det er imidlertid klart, at forudsætningen for at stille høje karaktermæssige og
faglige krav må være, at der til enhver tid som ansøgere til ledige dommerstillinger melder
sig et tilstrækkeligt antal personer, der opfylder disse krav, eller med andre ord, at dommergerningen er tiltrækkende for sådanne personer. Man har ment at burde gå nærmere ind
på dette problem, fordi dets løsning vil være forudsætningen for, at den foreslåede uddannelsesordning vil virke efter sin hensigt som ovenfor angivet. Udvalget ønsker dette
synspunkt stærkest muligt fremhævet. I samme grad man tilstræber at opretholde en høj
karaktermæssig og fagmæssig standard for dommerstanden, — og betydningen heraf
turde det være overflødigt at begrunde nærmere i en kulturstat — i samme grad er det
påkrævet, at der skabes så gode økonomiske og arbejdsmæssige forhold indenfor dommergerningen, at vel kvalificerede kræfter vil søge til denne. Selv med den bedst tænkelige
uddannelsesordning for dommere vil man komme tilkort, dersom dommernes kår ikke
står mål med kårene for anden kvalificeret juridisk gerning, og dommerstandens standard
vil da langsomt, men sikkert forringes til skade for landets retsordning.
Idet dommerstanden formentlig også fremtidig i overvejende grad vil blive rekruteret fra visse bestemte tjenestegrene, vil disses evne til at sikre tilgangen af kvalificerede
dommeremner være af afgørende betydning for dommerstandens fremtid. Denne tilgang
vil for hver enkelt tjenestegren i overvejende grad være afhængig dels af de aktuelle udsigter til avancement gennem den pågældende tjeneste til dommerstillinger, herunder også
udnævnelsesalderen, dels af økonomiske hensyn. Det skal vel ikke bestrides, at dommergerningen i sig selv altid vil være tiltrækkende for nogle kvalificerede personer, men i det
lange løb vil en økonomisk underlegenhed i forhold til andre juridiske stillinger ikke kunne
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undgå at have en skadelig indflydelse på tilgangen ved, at dygtige og kvalificerede jurister
af økonomiske grunde foretrækker andet erhverv og må erstattes af mindre dygtige.
Ved bedømmelsen af udsigten til tilgang til dommerstanden fra en bestemt tjenestegren indenfor statstjenesten må dog tillige tages i betragtning, hvilke andre afgangsmuligheder den byder på. Dette vil blive nærmere drøftet nedenfor, navnlig med henblik på
dommerfuldmægtigene, der er den talmæssigt største af de grupper, hvorfra dommere
udnævnes, og for hvis vedkommende det fyldigste erfaringsmateriale foreligger. Dernæst
vil visse problemer af betydning for omfanget af de enkelte gruppers avancement til
dommerstillinger, såvidt de på det nuværende tidspunkt kan bedømmes, blive gennemgået særskilt for hver af de grupper, hvorfra nye dommere sædvanligvis hentes, nemlig
dommerfuldmægtigene, justitsministeriets tjenestemænd, anklagemyndigheden og politiet,
hvorimod de øvrige grupper, hvorfra dommere lejlighedsvis er udnævnt, ikke findes at
give anledning til særskilt omtale. Endelig vil der blive fremsat nogle bemærkninger om '
dommerstandens økonomiske forhold som bestemmende faktor for tilgangen.

A. Afgangen sif dommerfuldmægtige til andre stillinger.

Den talmæssige størrelse af de forskellige tjenestegrenes hidtidige avancement til
dommerstillinger vil blive nærmere gennemgået under afsnit B1). Som ovenfor antydet
har afgangen til anden side haft særlig betydning for dommerfuldmægtigenes vedkommende,
og der foreligger herom et så fyldigt materiale, at visse hovedtræk i afgangens omfang
og retning synes at kunne fastslås. For de øvrige grupper har afgangen til anden side
derimod været mere lejlighedsvis, således at materialet er for spinkelt til en mere indgående behandling. Den i det følgende omtalte undersøgelse er derfor begrænset til alene
at vedrøre dommerfuldmægtigene.
Idet man angående enkelthederne i den stedfundne undersøgelse henviser til
bilag XIV og XV med tilhørende bemærkninger2), skal man med hensyn til de ikkestatsansatte fuldmægtige alene fremhæve, at det af bilag XIV fremgår, at den frivillige
afgang (bortset fra de fra justitsministeriet udstationerede dommerfuldmægtige) gennemsnitlig andrager ca. 6 årlig. Når henses til, at det langt overvejende antal dommerfuldmægtigstillinger er besat med statsansatte fuldmægtige3), således at antallet af ikkestatsansatte fuldmægtige — der i de senere år som regel har kunnet opnå statsansættelse
straks ved aspiranttidens udløb —• næppe overstiger 40 å 50, fordelt på i reglen 2 å 3 årgange, er en afgang af den angivne størrelse i sig selv ret betydelig, og selvom hensyn
tages til aspiranttidens karakter af gensidig prøvetid, tyder den store afgang til sagførervirksomhed afgjort på, at fuldmægtigenes lønnings- og avancementsudsigter ikke er tilfredsstillende for en væsentlig del af de kandidater, som i de første år efter eksamen tager
ansættelse som dommerfuldmægtige. Derimod har afgangen til politi, anklagemyndighed
!) p. 78 ff.
2
) p. 127 ff.
:i
) Antallet af statsansatte dommerfuldmægtige er ved tjenestemandslovens §§ 395, 396 og 399 med ændringer, senest ved normeringsloven for finansåret 1951—52, fastsat til 30 af 1. grad, 119 af 2. grad
og 61 af 3. grad, ialt 210 stillinger, hvoraf dog en del er besat med aspiranter, som endnu ikke opfylder
betingelserne for tjenestemandsansættelse. Det faktisk tjenstgørende antal dommerfuldmægtige
udgør som tidligere nævnt ca. 215.
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og centraladministration ikke antaget et sådant omfang, at den kan true en tilfredsstillende
rekrutering af dommerfuldmægtigstanden.
At væsentlig større interesse er undersøgelsen af afgangen fra de statsansatte dommerfuldmægtige, hvorom henvises til bilag XV. Bemærkelsesværdig er her den forholdsvis
stærke afgang til politi og anklagemyndighed, der har været temmelig jævnt fordelt over
de enkelte år, og som er forholdsmæssigt langt stærkere for de statsansatte end for de
ikke-statsansatte fuldmægtige. Af de til denne gruppe hørende personer har det overvejende antal fået ansættelse som statsadvokatfuldmægtige eller auditører, og for disse
kan både lønnings- og avancementsmæssige motiver have været afgørende. Det drejer
sig imidlertid her om stillinger i så nær tilknytning til retsvæsenet, at det er ret naturligt,
at de ialtfald delvis rekruteres fra dommerfuldmægtigene, der ofte gennem deres deltagelse i behandlingen af retssager vil have særlige forudsætninger for at bestride disse
stillinger.
At et vist —• og som oversigten viser, ret betydeligt — antal dommerfuldmægtige
overgår til sagførervirksomhed, er ikke i sig selv overraskende. Arbejdet på dommerkontorerne giver en indsigt og erfaring navnlig indenfor tinglysning og skiftevæsen, som
kan være af meget stor værdi for den praktiserende sagfører, og en dommerfuldmægtig,
der gennem nogle års virksomhed har erhvervet sig befolkningens anseelse og tillid, vil
derigennem kunne tilføre en sagførerforretning en ikke ubetydelig goodwill. Det er derfor
også forekommet i mange tilfælde, at en ældre sagfører har tilbudt en af de lokale dommerfuldmægtige, at denne på lempelige vilkår skulle kunne indtræde som kompagnon i hans
forretning. Dette er en så naturlig udvikling, at den i et vist omfang må tages i betragtning som et permanent fænomen.
Imidlertid vil en nærmere gennemgang af oversigten vise, at afgangen ikke har
fordelt sig regelmæssigt over den forløbne årrække, men tværtimod udviser betydelige
variationer mellem de enkelte år, og at der i de senere år har væiet tendens til en betydelig
stigning i afgangen. Ved statsansættelsen i 1935 fratrådte et meget stort antal af de tidligere privat praktiserende fuldmægtige for at overgå til sagførervirksomhed, og det havde
kunnet ventes, at der også i de følgende år ville være et ikke helt ringe antal fuldmægtige,
der efter at have prøvet de ændrede vilkår ved statsansættelsen ville fratræde for at blive
sagførere. Dette blev imidlertid ikke tilfældet. I årene 1936—41 fratrådte kun 4 dommeifuldmægtige, der ikke engang alle tidligere havde været praktiserende. Hovedparten af
afgangen — nemlig 28 — falder således på årene 1942—49, det vil sige gennemsnitlig
3 å 4 årlig, og heraf atter især på årene 1944, 1947 og 1948, hvor der fratrådte ikke mindre
end 6 hvert år. Kun få af disse havde været ansat så længe, at de havde kunnet drive
privat praksis før 1935, og deres fratræden må derfor tilskrives andie motiver. Når henses
til, at antallet af statsansatte dommerfuldmægtige gennem den af undersøgelsen omfattede
periode hai ligget på omkring 180 fuldmægtige fordelt på ca. 22 årgange, vil det ses, at
selv en afgang på blot 4 fuldmægtige årlig til sagførervirksomhed er en meget kraftig åreladning af standen, idet den omtrent svarer til halvdelen af en gennemsnitsårgang.
Såfremt afgangen til anden virksomhed alene er udtryk for en naturlig sortering
af en tilgang, der i sig selv er for stor i forhold til de foreliggende muligheder for avancement til dommerstilling, behøver den dog ikke at have nogen skadelig indflydelse på
dommerstandens rekrutering. For at nå til en endelig bedømmelse at, om afgangen er for
stor, bliver det derfor nødvendigt at undersøge det kvantitative forhold mellem tilgang
og afgang. Endvidere må det undersøges, hvorledes afgangen fordeler sig aldersmæssigt,
idet det er klart, at en afgang fra de ældre aldersklasser er ulige mere betænkelig eud af
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gang fra de yngre klasser, hvor en ret betydelig mobilitet må påregnes. Endelig har det
også en vis interesse at søge tilvejebragt grundlag for en bedømmelse af, hvorvidt afgangen
påvirker fuldmægtigstandens kvalitative niveau.
Med hensyn til afgangens aldersfordeling henvises til bemærkningerne til bilag XIV
og XV1). Det vil heraf ses, at 13 af 73 statsansatte fuldmægtige eller omkring en fjerdedel
fratrådte efter det fyldte 35. år. I denne alder må det påregnes, at de pågældende normalt
har fundet deres endelige beskæftigelse, således at kun tungtvejende hensyn kan motivere
overgang til anden virksomhed. Et fingerpeg om grunden til de pågældendes fratræden
kan søges i deres senere beskæftigelse; 3 (alle i alderen 35—40 år) er overgået til anden
statstjeneste, 10 (9 i alderen 35—40 år, 1 over 40 år) til sagførervirksomhed, 3 (alle over
40 år) til forskellige pengeinstituter og 2 (over 40 år) til anden privat virksomhed; fra
sagførergruppen er 3, fra pengeinstituterne 1 og fra anden virksomhed 1 senere genindtrådt som dommerfuldmægtige.
Angående til- og afgangens kvantitative størrelse henvises til bilag XVI med tilhørende bemærkninger2). Det påvises her, at til- og afgangen Pra de enkelte eksamensterminer er stærkt varierende, men at det efter de hidtidige erfaringer må påregnes, at
mindst halvdelen af de kandidater, der tager ansættelse som dommerfuldmægtige, atter
forlader denne gerning. I sig selv er tilgangens størrelse naturligvis bestemt af antallet
af ledige dommerfuldmægtigstillinger, hvilket atter afhænger af afgangen dels ved naturligt
avancement, dels ved fratræden til anden virksomhed, men afgangens både absolut og
relativt betydelige størrelse synes at vise, at det sidste moment er det overvejende.
Angående afgangens betydning for fuldmægtigstandens kvalitative niveau er en

analyse på grundlag af kandidaternes eksamenskarakterer forsøgt foretaget i bilag XVII
og XVIII, smig. de hertil knyttede bemærkninger3). Det fremgår heraf, at fuldmægtigenes
gennemsnitlige eksamensniveau praktisk taget ikke påvirkes af afgangen, men at den er
nogenlunde jævnt fordelt over de forskellige eksamensgrupper, dog med tendens til forholdsvis størst afgang fra den laveste eksamensgruppe. De foreliggende talmæssige oplysninger giver således ingen støtte for den ofte fremsatte påstand, at det fortrinsvis er
de bedste, der forlader tjenesten. På den anden side påvises det, at tilgangen af kandidater
fra den bedste eksamensgruppe er forholdsvis ringe, og at 43—45 pet. af de præsumptivt
egnede kandidater blandt dommerfuldmægtigene atter forlader fuldmægtigstillingerne.
Dette forhold må afgjort vække betænkelighed, da det viser, at disse stillinger ikke blot
ikke er i stand til at fastholde dem, der er kommet ind, men på forhånd er relativt lidet
tiltrækkende for de præsumptivt dygtigste kandidater. At dette forhold i det lange løb
vil kunne få den allerstørste betydning for fuldmægtigstanden og derigennem for dommerstanden, behøver ingen nærmere påvisning.
Som resultater af de foretagne undersøgelser synes det herefter at kunne fastslås, a t en vis afgang fra do:mmerfuldmægtigtjenesten til anden virksomhed, især som
sagfører eller indenfor politi og anklagemyndighed, må betragtes som normal og uundgåelig, a t afgangen imidlertid i den siden fuldmægtiglovens ikrafttræden forløbne tid har
haft et sådant omfang, at den må vække betænkelighed, navnlig fordi den omfatter et
ikke helt ubetydeligt antal ældre fuldmægtige, o g a t dommerfuldmægtigstillingerne
ikke er tilstrækkeligt tiltrækkende for og ikke i stand til at fastholde en væsentlig del af
de dygtigste kandidater.
x
2

)

p . 129 f.

) p . 1 3 1 , jfr. p . 134 f.
3
) p . 132 ff.
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Det må erkendes, at de her fremsatte betragtninger hviler på et meget begrænset
talmæssigt materiale, der kun omfatter en periode, som har været præget af unormale
forhold, i de første år af overgangsforholdene efter fuldmægtiglovens ikrafttræden, i de
senere år af krigstidens og efterkrigstidens særlige forhold. Udvalget har været fuldtud
klar over disse vanskeligheder, men anser det dog tilstedeligt at udlede de angivne hovedlinjer af materialet. Disse tjener i vidt omfang kun til bekræftelse af et almindeligt forhåndsindtryk, men også dette må betragtes som et positivt resultat.

B. Særlige problemer vedrørende visse tjenestegrenes avancement til dommerstillinger.
-1. Dom mer fuldmægtige.

Som tidligere berørt1) er denne gruppe talmæssigt den mest fremtrædende ved
dommerstandens rekrutering, idet den langt overvejende del af underretsdommerne — i
tiåret 1940—49 4/5 — °g en væsentlig del af Vestre Landsrets dommere — i 1940—49 ca.
2
/3 — hentes fra denne gruppe. Dette er også naturligt; som i hovedafsnit III. A. 1. anført2)
giver virksomheden som dommerfuldmægtig rigtig tilrettelagt mulighed for en overordentlig værdifuld forberedelse til den egentlige dommergerning, ligesom personlig indsigt
i dommerfuldmægtigenes særlige arbejde har stor betydning såvel for underretsdommere
som for dommere i de overordnede domstole. Udvalget må derfor også anse det for ønskeligt, at den særlige sagkundskab, som dommerfuldmægtigene sidder inde med, i større
omfang end nu repræsenteres også i Østre Landsret og Københavns Byret.
Efter udvalgets opfattelse bør således vedblivende et betydeligt antal af landets
dommerstillinger besættes med personer, der er eller hovedsagelig har været i virksomhed
som dommerfuldmægtige. Under hensyn hertil vil det være af betydning, at der drages
omsorg for, at dommerfuldmægtigstillingerne arbejdsmæssigt og økonomisk kommer
til at ligge på et sådant niveau, at de vil være tiltrækkende for og kan fastholde virkeligt
dygtige og kvalificerede personer, hvilket efter de foran under afsnit A indeholdte betragtninger angående afgangen af dommerfuldmægtige ikke synes at være tilfældet i øjeblikket.
Der må af samme grund læsgges vægt på, at de kvalificerede personer kan opnå et ikke
altfor sent avancement til dommerstillinger. Ved den tidligere skitserede omlægning af
fuldmægtigarbejdet ved underretterne er det bl. a. tilsigtet at sikre, at fuldmægtigene
fortrinsvis beskæftiges med kvalificeret juridisk arbejde. De økonomiske problemer behandles nedenfor under afsnit C.3) På dette sted skal derfor alene redegøres for de almindelige
avancementsudsigter.
Det fremgår af bilag I—IV,4) at alderen for dommerfuldmægtige ved udnævnelsen
til underrets- eller landsdommere hidtil har ligget på henholdsvis godt 49 år og 40y2 år.
Dette forhold har ofte givet anledning til kritik, idet det er blevet fremhævet, at dette
er en urimeligt sen alder for opnåelse af selvstændigt embede, ligesom der er henvist til,
at justitsministeriets og anklagemyndighedens tjenestemænd opnår tilsvarende stillinger
1

)
)
3
)
4
)
2

p.
p.
p.
p.

12, smig. også oversigterne bilag I — I V , p. 101ff.
17 ff.
83 ff.
101ff.
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i en væsentligt yngre alder; deti>3 gælder navnlig dommerstillingerne i Københavns Byret,
hvor den gennemsnitlige udnævnelsesalder ligger omkring 40 år.
Selvom alderens og erfaringens betydning for udøvelse af dommerhvervet ikke
skal underkendes, må det formentlig indrømmes, at mange dommerfuldmægtige er kvalificerede til at blive dommere længe før opnåelsen af den nugældende høje udnævnelsesalder, og at denne ved en streng kvalitetsudvælgelse ville kunne sænkes mærkbart. En
sådan sænkning af udnævnelsesalderen ville imidlertid som modstykke få, at el væsentligt
større antal dommerfuldmægtige end nu — deriblandt en del i og for sig kvalificerede — ikke

vil kunne opnå dommerembede. Dette vil let ses af et par eksempler, hvorved for nemheds
skyld alene tages sigte på undETretsembederne.
Der er for tiden ca. 215 dommerfuldmægtige i tjeneste. Antages det, at et mindre
antal, f. eks. 15, er ukvalificerede til dommerembede på grund af alder, ringe eksamen
eller lignende, vil de resterende 200 præsumptivt kvalificerede fuldmægtige, idet den
normale alder ved embedseksamen ligger omkring 26 år, ved den nugældende udnævnelsesalder 49% år repræsentere ca. 24 årgange eller med regelmæssig aldersfordeling ca. 8 fuldmægtige pr. årgang. Aldersfordelingen vil dog faktisk afvige herfra, navnlig således at de
ældre årgange på grund af afgang til andre stillinger vil være mindre end gennemsnittet,
og det vil derfor være forsvarligt at regne med gennemsnitlig 6 fuldmægtige i udnævnelsesalderen. Heroverfor står 105 stillinger som underretsdommer. Idet der foreløbig bortses
fra dødsfald og anden tilfældig afgang, vil en dommers normale funktionstid med en udnævnelsesalder på 49% år blive 20—21 år; under forudsætning af regelmæssig aldersfordeling vil der herefter blive gennemsnitlig ca. 5 embeder ledige hvert år. Såfremt disse
udelukkende besættes med dommerfuldmægtige, må der altså forbigås 1 af hver årgang.
I hovedafsnit IV. C.1) foreslås ca. 25 dommerfuldmægtigstillinger inddraget.
Under denne forudsætning og under forudsætning af, at udnævnelsesalderen nedsættes
til 45 år, hvilket ikke på forhånd synes urimeligt, bliver der ca. 175 præsumptivt egnede
dommerfuldmægtige fordelt på 19 årgange eller ca. 9 fuldmægtige pr. årgang. Under hensyntagen til afgang til andre stillinger regnes dog blot med 7 fuldmægtige pr. årgang i udnævnelsesalderen. Men samtidig forlænges dommernes gennemsnitlige funktionstid til
25 år, således at der kun bliver ca. 4 embeder ledige hvert år. Med andre ord vil under
disse forudsætninger kun omkring halvdelen af dommerfuldmægtigene kunne opnå avancement til dommerstilling.
Det kan i denne forbindelse överfe* klager over stigende udnævnelsesalder påpeges,
dels at disse klager ikke ses at have afgørende støtte i de faktiske forhold, smig. bilag
IV,2) hvorefter udnævnelsesalderen for dommerfuldmægtige i 1940—49 ikke afviger
væsentligt fra udnævnelsesalderen i 1930—39, dels at udnævnelsesalderen set på længere
sigt •— under forudsætning af regelmæssig aldersfordeling — ialtfald ikke vil kunne stige
ud over ca. 55 år. Der vil i så fald være 200 (175) præsumptivt kvalificerede fuldmægtige i
tjeneste, fordelt på ca. 29 årgange eller ca. 7 (6) fuldmægtige pr. årgang, medens der med
en gennemsnitlig funktionstid for dommere på 15 år vil blive 7 embeder ledige om året.
Disse beregninger er selvfølgelig stærkt simplificerede. Der er således ikke taget
hensyn til, at som ovenfor nævnt kun ca. 4/5 af underretternes dommerstillinger besæt tes
med dommerfuldmægtige. Dette opvejes dog delvis af, at et antal dommerfuldmægtige
opnår avancement til landsretterne; dette avancement har i perioden 1940—49 svaret
omtrent nøjagtigt til tilgangen fra anden side til underretsembederne. Hertil kommer,
*) p. 63.
) p. 105.
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at der på grund af afsked før det 70. år samt dødsfald og anden uforudselig afgang faktisk
fremkommer et noget højere antal ledige dommerstillinger end i beregningerne forudsat.
Selvom beregningerne således ikke kan betragtes som eksakte, må de dog antages at give
et nogenlunde rigtigt billede af forholdene set på længere sigt.
Derimod vil der på grund af uregelmæssig fordeling indenfor de enkelte årgange
henholdsvis af dommere og dommerfuldmægtige kunne opstå perioder med akut misforhold
mellem antallet af ledige stillinger og ansøgere i den normale udnævnelsesalder. Det kan så-

ledes nævnes, at der i årene 1950—54 vil være 19 dommere, der afgår på grund af alder,
medens i samme tidsrum 40 dommerfuldmægtige vil fylde 50 år. I årene 1955—59 vil de
tilsvarende tal være henholdsvis 31 og 57 og i 1960—64 25 og 44. Hvis i sådanne perioder
alle dommerfuldmægtige, der ikke kan betegnes som ukvalificerede, skal udnævnes til
dommere, vil det medføre en midlertidig, men kraftig forhøjelse af udnævnelsesalderen,
og en sådan vil kun kunne undgås ved en væsentlig strengere udvælgelse blandt ansøgerne end hidtil praktiseret.
Udvalget mener ikke at burde tage direkte stilling til spørgsmålet om den rette
gennemsnitlige udnævnelsesalder, der i det hele må afgøres efter en praktisk afvejelse
på den ene side af ønskeligheden af, at kvalificerede personer opnår embede i en ikke altfor
sen alder, på den anden side af hensynet til at undgå forbigåelse af velkvalificerede fuldmægtige, der med føje har kunnet gøre sig håb om at opnå dommerembede. Man må imidlertid påpege, at en forhøjelse af udnævnelsesalderen i de nærmeste år alene kan undgås,
såfremt et betydeligt antal dommerfuldmægtige forbigås, jfr. om dette problem tillige
ndf. p. 91.
2. Justitsministeriet.
Fra gammel tid er en væsentlig del af dommerstillingerne i Københavns Byret
blevet besat med tjenestemænd fra justitsministeriet, i 1940—49 således 12 af 22 stillinger. Også i Østre Landsret besættes en overvejende del af stillingerne — i 1930—39
således ca. 2/3 og i 1940—49 endog ca. 4/5 — dels direkte, dels ved oprykning fra byretten,
med personer, hvis tidligere uddannelse i det væsentlige har bestået i tjeneste i justitsministeriet. Heiudover er et mindre antal justitsministerielle tjenestemænd udnævnt
til dommere i Vestre Landsret eller til underretsdommere. Af samtlige dommere, som i
årene 1920—49 har modtaget deres første dommerudnævnelse, har ca. en fjerdedel fået
deres grundlæggende uddannelse i justitsministeriet, og denne gruppe er således næstefter dommerfuldmægtigene den mest fremtrædende ved rekruteringen af dommerstanden.
Dette forhold er som nævnt af gammel dato1) og har utvivlsomt været af afgørende
betydning foi tilgangen af unge kandidater til justitsministeriet, idet tjeneste i dette
er blevet betragtet som det normale og sikreste gennemgangsled til opnåelse af dommerstilling, navnlig i de københavnske domstole, og det må anses for givet, at en meget
betydelig del af ministeriets tjenestemænd udelukkende har valgt denne vej for at blive
dommere. Som følge heraf har ministeriet i reglen kunnet sikre sig tilgang blandt kandidater med de højeste eksaminer.
Som ovenfor nævnt ligger udnævnelsesalderen til dommerstilling for justitsministeriets tjenestemænd gennemgående noget under den iøvrigt gældende gennemsnitlige
udnævnelsesalder, i 1940—49 således ved underretterne på ca. 45% år mod for dommer*) Smig. Vi'ctor Pürschel i Ugeskrift for Retsvæsen 1918 B. p. 225 ff.
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fuldmægtige ca. 49% år, ved E^øbenhavns Byret på ca. 38 år mod ellers ca. 40 år og ved
Vestre Landsret på 35—38 år mod 43—49 år for andre. Derimod ligger ved Østre Landsret
udnævnelsesalderen nogenlunde fast omkring 49 år uden nogen væsentlig forskel mellem
de fra justitsministeriet direkte: eller indirekte hidrørende dommere og andre.
Ved bedømmelsen af justitsministeriet som uddannelsessted for vordende dommere må — udover det foran anførte — tages i betragtning, at en stor del af ministeriets
arbejde har direkte tilknytning til retsplejen eller er nært beslægtet med domstolenes
arbejde. Det bemærkes yderligere, at ministeriets tjenestemænd som regel tillige inden
deres dommerudnævnelse ved tjeneste i anklagemyndigheden eller ved konstitution i
underretterne, herunder byretten, eller i landsretterne opnår betydelig erfaring i behandling af retssager, samt at det gennem de sidste 10—15 år er blevet et fast led i de nyantagne kandidaters uddannelse, at disse i ca. 2 år skal gøre tjeneste på dommer- eller politikontorer, således at de opnår personligt kendskab til fuldmægtigarbejdet på sådanne
kontorer.
Medens aldersfordelingen indenfor ministeriets juridiske personale indtil ca. 1940
har været nogenlunde regelmæssig, således at afgang og tilgang var i fast balance og i
passende forhold til antallet af de af gangsstill inger, som normalt blev besat med tjenestemænd fra ministeriet, er personalet i krigs- og efterkrigsårene blevet betydeligt udvidet. Det
må derfor påregnes, at antallet af tjenestemænd i den hidtidige normale afgangsalder i
løbet af få år vil blive væsentligt større end hidtil. Det er klart, at dette, hvis ikke antallet af afgangsstillinger forøges, vil medføre, at udnævnelsesalderen, især til byretten,
sættes i vejret, hvilket i sidste instans tillige vil kunne få en uheldig indflydelse på tilgangen til ministeriet. Det må derfor også forventes, at justitsministerielle tjenestemænd
i større omfang end hidtil vil søge embeder i provinsen, medmindre der sker en forøgelse af
det ministerielle element i de københavnske domstole, hvilket imidlertid vil forstærke
disses ensidige sammensætning og derfor efter udvalgets opfattelse bør undgås. En væsentlig del af dem, der således søger til provinsen, må antages at ville stile mod underretsembeder, og deres optræden som ansøgere til sådanne embeder vil skærpe den allerede
hårde konkurrence om disse.

3. Anklagemyndigheden.
Det har siden retsplejelovens ikrafttræden været reglen, at statsadvokaterne efter
nogle års tjeneste kan påregne udnævnelse til dommere i de overordnede domstole. Således er fra 1920 til 1949 ialt 6 statsadvokater udnævnt til landsdommere og 1 samt
1 rigsadvokat til højesteretsdommer. Dette må efter udvalgets opfattelse også fremtidig være fuldt berettiget, idet: de pågældende ved deres særlige indsigt og erfaringer på
strafferetsplejens område kan tilføre de kollegiale domstole en værdifuld sagkundskab,
hvortil kommer, at det for at sikre tilgang af fuldt kvalificerede kræfter til disse betydningsfulde stillinger utvivlsomt, er nødvendigt, at der er mulighed for fra dem at kunne
overgå til dommeistillinger.
Derimod foreligger et særligt problem med hensyn til statsadvokaturernes juridiske
personale. Talmæssigt betyder denne gruppe ikke meget, idet den — ifølge tjenestemandslovens normering — kun består af 15 statsadvokatfuldmægtige og 2 kontorchefer. Fra
denne gruppe er i 1940—49 hentet 4 underretsdommere, 1 byretsdommer og 1 landsdommer. Tidligere er fra samme gruppe udnævnt 1 underretsdommer, 1 byretsdommer
il

/
82

og 2 landsdommere. I forhold til gruppens størrelse har den altså haft en meget stor afgang til dommerstillinger.
Til forklaring heraf skal bemærkes, at gruppen tidligere næsten udelukkende
rekruteredes blandt de dygtigste af de yngre dommerfuldmægtige og således såvel personelt som arbejdsmæssigt måtte anses nært knyttet til retsvæsenet; det var derfor naturligt at give den avancement på nogenlunde lige fod med dommerfuldmægtigene, og de
fra denne gruppe udnævnte dommere har da med en enkelt undtagelse også alle været
dommerfuldmægtige, som regel i 5—10 år, undertiden dog kortere. En vis ændring i disse
forhold indtrådte ved domsmandsinstitutionens indførelse i 1937, idet af 6 nyoprettede
stillinger som statsadvokatfuldmægtige de 5 besattes med politifuldmægtige og kun 1
med en dommerfuldmægtig, og også senere er en overvejende del af de ledigblivende stillinger blevet besat med politifuldmægtige, således at gruppen har mistet sit ensartede
præg, og at den naturlige begrundelse for avancement til dommerembeder tildels er
bortfaldet.
Tjenesten i anklagemyndigheden er efter sin natur ensidig. Den giver vel et udmærket supplement til anden uddannelse, men bør ikke i almindelighed fuldstændig
kunne erstatte denne. Som hovedregel bør derfor kun statsadvokatfuldmægtige med forudgående alsidig uddannelse som dommerfuldmægtige eller lignende civilretlig uddannelse

komme i betragtning til dommerstillinger.
Det tilføjes, at også enkelte auditører er blevet udnævnt til dommere. For disse
gælder i det væsentlige tilsvarende betragtninger som for statsadvokatfuldmægtigene.

4. Politiet.

Tidligere var det ikke usædvanligt, at politimestre efter ca. 10 års tjeneste udnævntes til underretsdommere; i 1920—29 var således af 31 nyudnævnte dommere de
9 politimestre, og i 1930—39 var de tilsvarende tal henholdsvis 78 og 22. Det har imidlertid
med ganske enkelte undtagelser drejet sig om personer med en mangeårig uddannelse
som by- og herredsfuldmægtige før retsplejelovens ikrafttræden og måtte derfor nærmest
betragtes som et overgangsfænomen, der måtte bortfalde, efterhånden som politimesterstillingerne besattes med personer, der har fået hele deres uddannelse indenfor polititjenesten. Dette synes også bekræftet ved, at der i 1940—49 kun er udnævnt 2 politimestre til dommere, begge gamle dommerfuldmægtige. — I årene umiddelbart efter retsplejelovens, ikrafttræden, senest i 1924, udnævntes derhos enkelte politimestre til dommere
i Vestre Landsret.
Efter den således stedfundne udvikling må det formentlig antages, at politimestre
fremtidig kun ganske undtagelsesvis vil komme i betragtning til dommerstillinger. Dette
må også efter den ved retsplejeloven gennemførte skarpe adskillelse mellem rets- og politivæsenet og dermed indførelsen af en særlig uddannelsesordning indenfor politiet anses
for naturligt, idet politimesterstillingerne herefter i lige så høj grad som dommerstillingerne
må betragtes som slutstillinger, hvilket også har fundet udtryk i, at politimesterstillingerne
lønningsmæssigt er ligestillet med dommerstillingerne. Adskillelsen mellem rets- og politivæsenet er yderligere uddybet ved det i retsplejelovens § 112 stk. 3, jfr. lov nr. 166 af
18. maj 1937, indeholdte krav om, at politimestre som regel i mindst 3 år skal have haft
ansættelse som politifuldmægtige eller i anden overordnet stilling i et større politikorps,
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idet dette krav faktisk har udelukket det tidligere ikke sjældne avancement for dommerfuldmægtige til politimesterstillinger.
Udnævnelse af politifuldmægtige til dommere er ikke hidtil forekommet og vil
formentlig kun ganske undtagelsesvis kunne komme på tale.
En anden gruppe af politiets tjenestemænd, nemlig 'politiadvokaterne i København, indtager i avancementsmæssig henseende en særlig stilling, der til en vis grad svarer
til statsadvokatfuldmægtigenes, idet de i betydeligt omfang har opnået udnævnelse som
dommere. Således er ialt 6 tidligere politiadvokater blevet udnævnt til underretsdommere
og 6 til byretsdommere. Det bør bemærkes, at de pågældende med undtagelse af 3 har
været dommerfuldmægtige i 5 år eller mere inden deres ansættelse som politiadvokater.
Tjeneste som politiadvokat frembyder så megen lighed med statsadvokatfuldmægtigenes
tjeneste, at den set fra dommeruddanneJsens synspunkt må bedømmes lige med denne
og altså vil kunne være et værdifuldt led i en iøvrigt alsidig uddannelse, ligesom den er
så krævende, at formodningen må være for, at kun viikelig dygtige jurister opnår ansættelse som politiadvokater; men i sig selv er den for ensidig til alene at kunne anses
som normalt tilstrækkelig. I almindelighed bør der derfor efter udvalgets opfattelse kun
gives politiadvokater avancement til dommerstillinger under forudsætning af, at de pågældende iøvrigt har fået en alsidig uddannelse.

C. Dommerstandens økonomiske forhold.
Til udgangspunkt for en drøftelse af dette emne vil det være hensigtsmæssigt at
tage en oversigt over de stedfundne forandringer i dommerlønningerne ved de skiftende
lønningslove. En sådan findes i bilag XIX og XX1) henholdsvis foi tiden før og efter
1919,. da retsplejeloven og tjenestemandsloven medførte vidtrækkende ændringer i den
hidtil gældende ordning.
Ved en sammenligning med andre juridiske erhverv vil særlig 2 grupper komme
i betragtning, nemlig centraladministrationens tjenestemænd og sagførere. Hvad den førstnævnte gruppe angår, henvises til bilag XXP), hvori med henblik på en sammenligning med dommerfuldmægtigenes lønninger tillige er medtaget ekspeditionssekretærer og
fuldmægtige. Det vil ses, at højesteretsdommere, retspræsidenter og departementschefer
siden 1907 praktisk talt har været ligestillet bortset fra de dommerne og præsidenterne i
1946 tillagte bestillings- og repræsentationstillæg. Indtil 1907 var de kollegiale retters
øvrige dommere og ministerielle kontorchefer nogenlunde ligestillet, derefter opnåede
kontorcheferne et lønningsmæasigt forspring, men siden 1919 har landsdommernes og
tildels også byretsdommernes embedslønninger ligget højest. For underretsdommernes
vedkommende lå lønningerne indtil 1919 med ganske få undtagelser (5. klasse) højere
end overretsassessorernes og endog tildels (1. klasse) over højesteretsassessorernes. Siden
1919 har lønningerne været lavere end for landsdommere, men dog højere end eller på
linje med kontorchefernes.
Medens en sammenligning med centraladministrationens lønninger således forholdsvis let lader sig anstille, er en sammenligning med sagførernes indtægter vanske1

) p . 136 ff.
) p . 140.
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ligere, da der ikke haves noget fuldstændig ensartet sammenligningsgrundlag. Visse oplysninger kan dog udledes af skattestatistikken, hvor fra 1939 (skatteåret 1940—41) sagførere opføres som en selvstændig gruppe. Noget ældre oplysninger haves tillige for
hovedstadsområdet, i hvis skattestatistik sagførere siden 1927 (skatteåret 1928—29) —
for Københavns kommune alene allerede siden 1923 (skatteåret 1924—25) — er udskilt
som en særlig gruppe, ligesom særskilte oplysninger lejlighedsvis er tilvejebragt tidligere.
Et skematisk uddrag af de udvalget således tilgåede oplysninger indeholdes i bilag XXII1).
Det fremgår heraf, at gennemsnitsindkomsten for sagførere i årene 1907, 1912 og 1915
lå på samme niveau som højesteretspræsidentens lønning og betydeligt over alle øvrige
dommeres lønninger, og at gennemsnitsindkomsten for København og hovedstadsområdet
vedblivende ligger på dette niveau, medens den for landet som helhed ialtfald overstiger
landsdommeres og underretsdommeres lønninger. Det fremgår endvidere af de udvalget
forelagte oplysninger, at de angivne gennemsnitstal ikke er udslag af enkelte særlig store
indtægter, men er udtryk for det almindelige indtægtsniveau blandt sagførere; det kan
således oplyses, at i 1946 (skatteåret 1947—48) havde i hovedstadsområdet 407 af 756
sagførere eller 53,8 pct. en samlet indkomst på over 20 000 kr., medens 118 sagførere
eller 15,6 pct. havde under 10 000 kr.; i samme år havde i hele landet 630 af 1 650 sagførere eller 38,2 pct. en ansat indkomst af over 20 000 kr., medens 413 eller 25,0 pct. havde
under 10 000 kr.2). Idet det må antages, at indtægtsgrupperne under 10 000 kr. i det
væsentlige omfatter ganske unge sagførere, der for en stor del ikke driver selvstændig
forretning, men er lønnede medarbejdere hos ældre sagførere, kan det formentlig på det
foreliggende grundlag fastslås, at det store flertal af selvstændige sagførere har indtægter,
der svarer til eller overstiger — tildels i betydelig grad —• selv de højeste dommerlønninger. Til sammenligning kan yderligere anføres, at i 1863 havde 16,2 pct. af de københavnske sagførere en indkomst af over 5 000 rdl., hvilket da svarede til den Højesterets
justitiarius tillagte lønning; i 1893 var det tilsvarende tal 24,8 pct., i 1899 43,7 pct., i
1907 28,7 pct. og i 1912 28,6 pct. I 1946 havde i hovedstadsområdet 255 sagførere eller
33,6 pct. og i 1948 319 eller 40,2 pct. en indtægt af over 30 000 kr., hvilket omtrent svarer
til den for Højesterets præsident fastsatte samlede lønning. Det vil således tillige ses, at
en stærkt stigende del af sagførerne har opnået indtægter, der overstiger dommerlønningernes maksimum.
Ved bedømmelsen af de foreliggende tal må to momenter tages i betragtning,
nemlig dels eventuelle biindtægter, dels pensionsretten. Det første af disse momenter kan
medføre en højere vurdering af dommernes og centraladministrationens tjenestemænds
indtægtsmuligheder, end den stedfundne undersøgelse af de rene lønningsindtægter giver
udtryk for, ligesom det må undersøges, om der i så henseende foreligger nogen forskel
mellem disse to grupper indbyrdes. Det andet moment kan begrunde, at sagførernes indtægter ved en sammenligning må vurderes lavere end de anførte tals umiddelbare udvisende.
Med hensyn til biindtægterne har der ikke i det for udvalget tilgængelige materiale
foreligget stof til en blot nogenlunde udtømmende oversigt Visse holdepunkter lader sig
dog fastslå ved en gennemgang af de til finanslovforslagene hørende honorarskemaer,
*) p. 141.
) Ifølge oplysninger i „Sagførerbladet" nr. 20/1950 havde i 1948 (skatteåret 1949—50) af 794 sagførere
i hovedstadsområdet 464 eller 58,4 pct. en samlet indkomst på over 20 000 kr. og 97 eller 12,2 pct.
under 10 000 kr.; i samme år havde i hele landet 751 af 1 738 sagførere eller 43,2 pct. en ansat indkomst
på over 20 000 kr. og 375 eller 21,6 pct. under 10 000 kr.
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hvoraf fremgår størrelsen af do honorarer, der udredes af statskassen, og til hvem de udbetales. På finanslovforslaget for finansåiet 1950—51 nævnes således af honorarer til
tjenestemænd i den egentlige centraladministration til departementschefer, afdelingschefer o. lign. ialt 80 honorarer med et gennemsnitligt grundbeløb af ca. 2 000 kr. og til
kontorchefer o. lign. ca. 150 honorarer med et gennemsnitligt grundbeløb af ca. 1 650 kr.
En sammenligning med antallet af stillinger i de pågældende lønningsklasser vil vise, at
praktisk taget alle højere tjenestemænd i centraladministrationen oppebærer et eller flere
sådanne honorarer. Hertil kommer et betydeligt antal lønnede hverv, der overdrages
disse tjenestemænd, men som ikke vederlægges af statskassen, og om hvilke udvalget
ikke har kunnet skaffe sig nærmere oplysninger, hvorimod sådanne i et vist omfang ventes
at ville fremkomme i forvaltningskommissionens betænkninger.
Til dommere af alle grader opføres på det ovennævnte finanslovforslag ialt 67
honorarer til et samlet grundbeløb af ca. 140 000 kr. eller gennemsnitlig ca. 2 100 kr. Fordelingen af disse ei imidlertid meget ujævn, idet 20 honorarer med et samlet grundbeløb
af ca. 56 000 kr. tilfalder højesteretsdommere, 14 honorarer på ialt ca. 40 000 kr. landsdommere, 3 honorarer på ialt 12 000 kr. byretsdommere og 30 honorarer med samlet
grundbeløb ca. 32 000 kr. underretsdommere; af de sidstnævnte honorarer udgør 26 honorarer å 900 kr. vederlag til formændene for fredningsnævnene, således at der herudover
kun er tillagt underretsdommere 4 honorarer på ialt ca. 9 000 kr.
Det store flertal af underretsdommere udenfor København — ialt 93 af 105 —
oppebærer for ekspeditioner vedrørende tinglysningsvæsenet andel i det såkaldte bekræftelsesvederlag; undtagelse herfra, gælder alene for de dommere, — ialt 12 — hvis embede
ikke omfatter tinglysning, og hvem der i stedet er tillagt det i tjenestemandsloven af 1946
§ 394 fastsatte bestillingstillæg af 1 200 kr. årlig. Dommernes andel i vederlaget fastsattes
oprindelig ved justitsministeriets anordning nr. 288 af 26. november 1926 § 2 til 2/3 af det
samlede vederlag, men er ved justitsministeriets anordning nr. 157 af 20. maj 1947, der
finder anvendelse, efterhånden som dommerskifte indtræder ved de enkelte embeder, ændret til at beregnes efter en glidende skala. Beregnet efter disse legler, der med fremtiden
for øje er de eneste, der har interesse, ville dommernes andel i bekræftelsesvederlaget på
grundlag af regnskaberne for finansåret 1948—49 have udgjort fra ca. 1 600 kr. ved det
mindste embede (Ærø) til ca. 10 200 kr. ved det største (Københavns amts nordre birk);
kun ved 16 embeder ville vederlaget have oversteget 6 000 kr. (heraf kim 4 embeder
over 8 000 kr.), og gennemsnitlig ville det have udgjort ca. 4 700 kr.
Boitset fra det anførte har dommerne såvel i underretterne som i de overordnede
domstole kun ganske undtagelsesvis biindtægter af nogen betydning, hvorved bemærkes,
at den ifølge tjenestemandslovens § 427 fornødne tilladelse til indtægtsgivende fast virksomhed udenfor den egentlige; dommertjeneste efter praksis kun meddeles i meget begrænset omfang og som hovedregel kun til hverv af offentlig karakter.
Det vil herefter formentlig være berettiget at regne med, a t departementschefer
indtægtsmæssigt ligger på linje med højesteretsdommere og retspræsidenter, a t kontorchefer er sidestillet med landsdommeie, og a t underretsdommerne gennemgående
har noget større indtægter end landsdommerne.
Ved bedømmelsen af betydningen af centraladministrationens konkurrence med
dommerstanden om de kvalificerede jurister må på dette grundlag først fremhæves, at
indtægtsmulighederne ved opnåelsen af slutstillinger indenfor centraladministrationen ialtfald

ikke er mindre end for dommerstanden. Af særlig betydning blivei det yderligere i denne
forbindelse, at centraladministrationen, når hensyn tages til mulighederne for biind-
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tægter, også på de tidligere stadier af uddannelsen i så henseende viser en klar overlegenhed.
Men dernæst må man også tage i betragtning, at avancementsstillingernes antal indenfor
centraladministrationen er væsentlig forøget i forhold til antallet af dommer stillinger.1)

Medens antallet af administrative stillinger, der lønningsmæssigt kunne sidestilles med
dommerstillinger, i 1870 kun udgjorde mellem en fjerdedel og en femtedel af antallet
af dommerstillinger, således at kun et fåtal gennem anden embedsvirksomhed kunne
vente at opnå tilsvarende indtægter som dommerne, er antallet af administrative stillinger, der lønningsmæssigt ligger på linje med dommerstillingerne, nu mere end fordoblet,
når hensyn alene tages til selve ministerierne, og næsten firedoblet, når de til disse knyttede
centrale institutioner medtages, medens samtidig antallet af dommerstillinger er gået
ned. Når hertil kommer, at dommergerningen nu ikke i økonomisk henseende er mere
tiltrækkende end centraladministrationen, men at adskillige tjenestemænd i denne, selv
inden de bliver kontorchefer, opnår indtægter, der kan sidestilles med dommernes, og at
avancementet indenfor centraladministrationen ofte foregår hurtigeie, synes det at turde
fastslås, at konkurrencen fra centraladministrationen, der i forrige århundrede var forholdsvis ringe, nu har udviklet sig til en faktor af ikke uvæsentlig betydning for spørgsmålet
om dommerstandens rekrutering.
Angående pensionsretten bemærkes, at denne som et økonomisk gode naturligvis
må tages i betragtning ved en sammenligning mellem tjenestemænds og ikke-tjenestemænds
indtægter, idet tjenestemanden og hans pårørende for et forholdsvis beskedent pensionsfradrag opnår en forsørgelse, som for den private, der må dække sit tilsvarende behov
gennem opsparing eller forsikring, ville koste betydeligt mere. Den enkleste metode til
sammenligning af indtægter fra disse to forskellige grupper synes at være en beregning
dels af tjenestemandslønningerne efter pensionsfradrag, dels af de private indtægter med
et på forsikringsmæssig basis beregnet pensioneringsfradrag, hvorved man får et billede af,
hvilke beløb hver gruppe vil have til rådighed til dækning af leveomkostninger og andre
løbende udgifter, og herigennem en vis målestok for hver gruppes forsvarlige levefod.
Om pensionsvæsenets nugældende ordning for tjenestemænd henvises til bemærkningerne til § 25 i finanslovforslaget for finansåret 1935—36 (Rigsdagstidende 1934—35,
tillæg A, sp. 1889 ff.). Det fremgår heraf, at der udover det tjenestemændene i medfør af
tjenestemandslovens kap. 2 (jfr. navnlig § 50 stk. 2 og § 51) påhvilende bidrag på normalt
5 pct. af den til enhver tid oppebårne pensionsgivende lønningsindtægt tillige til dækning af pensionsudgifterne udredes et bidrag af statskassen, i reglen beregnet med 8 pct.
af den pensionsgivende lønning. Det faste pensionsbidrag fra statskassen kan til en vis
grad betragtes som en slags løntillæg udover den nominelle løn. Når udvalget dog ved
sammenligning med sagførernes indtægter har foretrukket at følge den ovenfor skitserede
fremgangsmåde fremfor at beregne en fingeret bruttoløn for tjenestemændene, indbefattende
statskassens pensionsbidrag, skyldes det, at den samlede pensionspræmie, der, som det
fremgår af det anførte, for tjenestemænds vedkommende normalt alene udgør 13 pct. af
*) Ved lov af 2. juli 1870 normeredes ministerierne med undtagelse af udenrigs-, krigs- og marineministerierne med 11 departementschefer og 33 kontorchefer. På dette tidspunkt var antallet af dommerstillinger i Højesteret 13, i overretterne i København og Viborg 25, i Københavns Kriminal- og Politiret 10 og ved de øvrige underretter 147. Kontorchefs- og assessorlønningerne var ensartede (1 600—
2 400 rdl.), og kun underretsdommerne i 5. klasse (6) var lavere lønnede (1 400—1 800 rdl.). Ved tjenestemandsloven af 1946 normeres ministerierne bortset fra de 3 ovennævnte med 30 departementschefer, direktører, afdelingschefer eller dermed ligestillede og 70 kontorchefer, hvortil kommer adskillige tilsvarende stillinger i de til ministerierne knyttede centrale institutioner. I samme lov regnes
med 13 højesteretsdommere, 37 landsdommere, 22 byretsdommere og 105 underretsdom mere.
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den pensionsgivende lønning, «om nedenfor nærmere påvist er væsentligt billigere end
en tilsvarende gennem privat pensionsforsikring tegnet forsørgelse.
Efter ordinært pensionsfradrag bliver lønningerne for de forskellige kategorier
af dommere, beregnet som begyndelsesløn og slutløn med alle almindelige tillæg — derunder højeste stedtillæg — for gifte personer efter de ved ikrafttrædelsen af tjenestemandsloven af 1946 gældende satser:
Højesterets præsident.
27 108 kr.
Højesteretsdommere
21 258—22 398 Andre retspræsidenter
22 458—23 598 Landsdommere
17 310—18 804 Byretsdommere af 1. grad
15 540—17 034 —
- 2. —
14 616—16 110 Underretsdommere af 1. grad
14 340—15 834 —
- 2. —
13 416—14 910 Efter de tidligere givne oplysninger, hvorefter sagførernes gennemsnitsindtægter
i hovedstadsområdet overstiger højesteretspræsidentens tjenestemandslønning og for
landet som helhed ialtfald overstiger landsdommeres og underretsdommeres lønninger,
må det væie berettiget at antage, at en for en sagfører tilfredsstillende pensionsforsikring
skal skaffe ham samme personlige pension og enkeforsørgelse som en højesteretsdommers
eller i det mindste en landsdommers pension. Efter de ved ikrafttrædelsen af tjenestemandsloven af 1946 gældende satser androg højeste egenpension og højeste enkepension
for en højesteretsdommer henholdsvis 14 288 kr. og 8 976 kr. og for en landsdommer
henholdsvis 12 024 kr. og 7 723 kr. Udvalget har indhentet oplysning om årspræmierne
efter de af Statsanstalten for Livsforsikring benyttede tariffer for forskellige personlige
og kombinerede pensionsforsikringer til nogenlunde tilsvarende beløb, tegnet på forskellige alderstrin; herom henvises nærmere til bilag XXIII 1 ). Selvom det heraf fremgår,
at præmierne varierer stærkt under hensyn til den alder, hvori og den måde, hvorpå forsikringen tegnes, og selvom en ikke ubetydelig besparelse kan opnås ved tegning af en
nominelt mindre forsikring med udsættelse af alderspensionens udbetaling til det fyldte
70. år, kan det dog — også under hensyn til, at de fleste sagførere næppe i de unge år har
råd til at betale de dyre præmier, og at forsikringer derfor i reglen først vil blive tegnet i
en alder af 35—40 år — vistnok på dette grundlag fastslås, at en sagfører, der vil sikre sig selv
og sin hustru en pensionsordning, der i det store og hele svarer til tjenestemandslovens
regler anvendt på hans indtægtsniveau, må påregne en årlig udgift hertil på ca. 4 000 kr.
Herefter vil den gennemsnitlige resterende indtægt (efter fradrag af beregnede
pensionsudgifter) for sagførere i hovedstadsområdet i 1946 kunne anslås til ca. 27 000 kr.
For landet som helhed lå den gennemsnitlige ansatte indkomst for sagførere på ca. 20 000
kr., og da der hertil for at få et ensartet sammenligningsgrundlag må lægges det skattemæssige fradrag for betalte skatter m. v.2), der næppe kan antages at være mindre end den
1

) p . 142 f.
) De i bilag X X I I anførte tal vedrørende sagførere i hovedstadsområdet angiver for de senere år den
samlede indkomst og k a n derfor — efter fradrag af de beregnede pensionsudgifter •— umiddelbart
sammenlignes m e d de ovenfor anførte tal for dommerlønningerne efter ordinært pensionsfradrag.
Derimod vedrører de som g e n n e m s n i t for hele l a n d e t anførte t a l alene den a n s a t t e indkomst, og
den samlede indkomst, som må lægges til g r u n d ved foretagelsen af en tilsvarende sammenligning,
må derfor anslås ved forhøjelse af de i bilaget anførte t a l m e d et skønsmæssigt a n s a t beløb til
opvejelse af de skattemæssige fradrag.
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beregnede pensionsudgift, må defc formentlig være berettiget ved sammenligningen at lægge
det anførte tal til grund.
Selvom disse tal kun er udtryk for en ret grov gennemsnitsberegning, giver de
dog efter udvalgets opfattelse et tilforladeligt billede af forholdene, og det må formentlig
erkendes, at når sagførernes gennemsnitsindtægt i hovedstadsområdet ligger på linje
med den fulde indtægt ^or medlemmer af landets højeste domstol, og når almindelige
dommere kun undtagelsesvis når højere end den gennemsnitlige indtægt for sagførere i
hele landet, er dommerstandens økonomiske placering i forhold til sagførerne således svækket, at der er alvorlig grund til at befrygte, at det vil have en meget beklagelig indvirkning
på tilgangen til dommeruddannelsen.
Dette problem må tillige ses i belysning af den historiske udvikling, navnlig den
ved fuldmægtigloven1) gennemførte ændring i dommerfuldmægtigenes forhold. Under
den før fuldmægtigloven gældende ordning sad adskillige privatiserende dommerfuldmægtige med betydelige indtægter, hidrørende fra auktionsvirksomhed, dokumentskrivning o. lign., og ikke sjældent oversteg fuldmægtigenes indtægter tilmed dommerens.
Hvad man end vil mene om denne ordning i andre henseender, havde den ialtfald den
fordel, at den gjorde dommerfuldmægtiggerningen økonomisk fordelagtig og tiltrækkende for dygtige jurister. Idet den tillige gav dem mulighed for at opspare en ofte anselig
formue, gjorde den dem økonomisk uafhængige og gav dem et rygstød, der gjorde det muligt for dem til sin tid at blive dommere, selvom det var ensbetydende med en indtægtsnedgang. I kraft af dette forhold har fuldmægtig- og dommerlønningernes størrelse indtil
1935 og måske i nogle år derefter ikke haft den afgørende betydning for tilgangen til
dommerstanden, som der nu, hvor adgangen til ekstraindtægter er stærkt begrænset, må
tillægges dem. Når derimod både fuldmægtig- og dommerlønningerne er centraladministrationens og sagførernes indtægter underlegne, må det i det lange løb svække tilgangen kvalitativt.
Det kan i denne henseende have interesse at citere følgende udtalelse fra motiverne til loven af 21. januar 1857 om lønningen for medlemmerne af Højesteret (Rigsdagstidende 1856, Anhang A, sp. 75 ff.): „. . . thi gjælder det herefter (o: efter den stilling, som grundloven har anvist den dømmende myndighed) om at sikkre Domstolene
overhovedet Uafhængighed og Selvstændighed, da kan det efter vor Retsforfatning ikke
være tvivlsomt, at dette fortrinsviis maa gjælde om Høiesteret, og at en af de væsentligste
Garantier herfor maa søges deri, at denne Rets Medlemmer ere saaledes lønnede, at de deraf
kunne have et i økonomisk Henseende aldeles sorgfrit Udkomme. . . . ligesom det, som
anført, maa ansees nødvendigt at sikkre Medlemmerne af den høieste Domstol et nogenlunde
rigeligt Udkomme, saaledes maa det ogsaa være af Vigtighed, at Lønningerne ere saa anseelige, at Mænd af fortrinlig Indsigt og Duelighed deri kunne have en Opfordring til at
søge Plads i denne Domstol . . . " Disse betragtninger må siges at have gyldighed den dag
i dag og i princippet være anvendelige på alle dommere. Det bør derhos bemærkes, at der
ved den nævnte lov tillagdes Højesterets justitiarius en lønning af 5 000 rdl. = 10 000 kr.
og rettens øvrige medlemmer 3 000 rdl., stigende til 4 000 rdl. eller 6—8 000 kr., hvilket
for den tid var anselige beløb, og ved loven af 19. februar 18612) tillagdes der underretsdommerne i 1. og 2. klasse lønninger, der ikke afveg væsentligt fra højesteretsassessorernes.
Sammenlignes disse lønninger — uden hensyntagen til ekstraindtægter —• med de nugældende, vil det ses, at lønningerne for Højesterets medlemmer rundt regnet er tredoblet
!)
Lov nr. 128 af 15. april 1930.
2
) Se bilag XIX, p. 136.
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og for underretsdommerne fordoblet, medens prisniveauet i samme tidsrum er steget
betydeligt mere; der foreligger altså en klar forringelse af reallønnen.
Også ved senere lejligheder har rigsdagen givet udtryk for forståelse af betydningen
af, at den dømmende magt lægges i hænderne på særlig kvalificerede personer, og at dette
må sikres ved at byde dommerne sådanne lønninger, at dommerstillingerne bliver tiltrækkende for virkelig dygtige jurister. Dette kom særlig frem under behandlingen af det
af regeringen i rigsdagssamlingen 1908—09 fremsatte forslag til lønningslov for forskellige
af de i lov om rettens pleje omhandlede embeds- og bestillingsmænd, hvorved lønningerne
til de i de kollegiale retter ansatte dommere foresloges fastsat således:
Formanden for Højesteret
:
11 600 kr.
De øvrige højesteretsdommere samt formændene i landsretterne og Sø- og
Handelsretten i København
7 500 stigende til 9 500 kr.
De øvrige landsdommere samt næstformanden i Sø- og Handelsretten i København
5 000 stigende til 7 000 kr.
Formanden i Københavns Byret
6 500 stigende til 8 500 kr.
De øvrige byretsdommere
4 500 stigende til 6 500 kr.
I lovforslagets motiver (Rigsdagstidende 1908—09, tillæg A, sp. 3887 ff.) udtales bl.
a.: „. . . Det maa . . . erindres, at samtlige disse Stillinger normalt kun ville kunne opnaas
af Mænd, der ere i noget fremskreden Alder og derfor maa forudsættes at være Familieforsørgere. For Byretsdommere kan Alderen vel ventes at blive 35 å 40 Aar, for Landsretsdommere 40 å 50 Aar og for Højesteretsdommere 50 å 60 Aar. Tager man i Betragtning Nutidens høje Detailpriser' paa mange af de vigtigste Livsfornødenheder, Størrelsen
af Huslejen i København og Viborg og de Beløb, der regelmæssig ville medgaa til Skolepenge, Skatter, Forsikringspræmier o. lign., vil det næppe kunne bestrides, at de foresi aaede Lønsatser ikke vel kunne sættes lavere, naar der skal sikres Dommeren en nogenlunde til hans Stilling svarende økonomisk Position. . . . Disse (o: de hidtil gældende)
Lønninger, hvis Fastsættelse . . . ligger omkring et halvt Hundrede Aar tilbage, vare
særlig for Overretternes Vedkommende knappe allerede for den Tid, paa hvilke de bleve
givne, og de her foreslaaede Lønninger gaa i Virkeligheden ikke videre end til, hvad der
kræves, naar Lønningerne for Landsrettens Dommere skulle sættes i naturligt Forhold
til de øvrige Dommer-Lønninger, og derhcs Forholdet mellem Datidens og Nutidens Priser
og Forholdet mellem Datidens og Nutidens Livsfordringer i alle Samfundsklasser tages
i Betragtning. Man skal med Hensyn til dette sidste henvise til den daværende Finansministers Udtalelser i Folketinget den 9. November 1907 (Tid. Sp. 1457—58), hvorefter
Indtægten pr. Individ hele Befolkningen igennem siden 1870 er steget med 90 pCt. og
Pengenes Værdi i Sammenhæn;2; dermed faldet . . . Naar Lønnen for Højesterets Formand
og øvrige Dommere fores] aas fastsat til . . . skal man herved særlig fremhæve, at disse
Lønninger ikke ere højere, end hvad en Afpasning af de i Loven af 21. Januar 1857 foreskrevne Lønninger efter Nutidens Forhold medfører, og formentlig ikke kunne være lavere,
hvis man vil gøre sig Haab om at drage dygtige juridiske Kræfter fra alle forskellige Kredse
ind paa Dommervejen med Stillingen som Dommer i Højesteret som sidste og øverste
Maal
".
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Allerede ved lovforslagets første behandling i landstinget (Rigsdagstidende 1908—
09, Lt. Forh., sp. 698 ff.) blev der anket over, at de foreslåede lønninger var for lave, og
i den af landstingsudvalget afgivne betænkning (Rigsdagstidende 1909—10, tillæg B,
sp. 1873 ff.) foreslås af flertallet højesteretspræsidentens lønning forhøjet til 12 000 kr.
og de øvrige foreslåede lønningssatser forhøjet hver især med 500 kr., landsdommernes
lønningssatser dog med 1 000 kr. Til begrundelse herfor anføres i udvalgsbetænkningen:
„. . . Der bør tages Hensyn dels til de gængse Forestillinger om den for Dommere passende
Levefod, dels til Nutidens Prisforhold i Sammenligning med disse Forhold for et halvt
Aarhundrede siden, dels endelig til, hvilke Vilkaar Mænd med den for Dommerstillingen
fornødne Evne og Uddannelse kunne vente at opnaa i andre for dem passende Stillinger.
Ved at sætte Lønningerne for lavt vil det enten let komme til at skorte paa den fornødne
Tilgang, eller det kan befrygtes, at Dommerstillingen udelukkende eller overvejende vil
blive attraaet af dem, der have Formue, medens de dygtigste blandt de ikkeformuende
fortrinsvis ville søge over i andre Stillinger. Dommernes Uafhængighed lider Skaar, naar
de raaa kæmpe med Gæld, hvad der let kan blive Tilfældet, naar Lønningerne sættes
for knapt.
I Sammenligning med de fleste Underdommerlønninger ere de foreslaaede Satser
ogsaa alt for ringe. Underretsdommerembeder af 1. Klasse lønnes med en Begyndelsesløn af 6 200 Kr. og af 2. Klasse med 5 200 Kr
hvortil komme de saakaldte Kopipenge, som stundom ikke ere helt ubetydelige."
Mindretallet fandt de foreslåede lønninger passende og indstillede derfor lovforslaget til uforandret vedtagelse.
Under forhandlingerne i landstinget (Rigsdagstidende 1909—10, Lt. Forh., sp.
1262 ff.) blev det påny fremhævet, at man ikke ved at fastsætte lønningerne således, at
de dygtigste jurister altid ville kunne påregne at få bedre stillinger udenfor domstolene
end i disse, måtte afskære sig fra at knytte de kræfter til retten, der måtte anses for bedst
egnet, og forslaget vedtoges i den af udvalgsflertallet foreslåede skikkelse. Det fremsattes
påny i denne skikkelse med enkelte mindre ændringer i folketinget i rigsdagssamlingen
1912—13, og i motiverne (Rigsdagstidende 1912—-13, tillæg A, sp. 3095—96) udtales
bl. a.: „. . . Ved Fastsættelsen af Lønsatserne i nærværende Forslag har Regeringen for
Dommerlønningernes Vedkommende ladet sig lede dels af Hensynet til den store Betydning, der maa tillægges disse Embedsstillinger, dels deraf at der ikke tilfalder Indehaverne
af disse Stillinger — i Modsætning til Underretsdommerne — nogen med Embedet forbunden Statsindtægt ved Siden af den faste Lønning. . . . " Forslaget, der denne gang
ikke mødte nogen opposition, gennemførtes senere som lov nr. 91 af 11. april 1916, hvori
tillige lønnen for underretsdommere af 1. grad fastsattes til samme beløb som for landsdommere og for underretsdommere af 2. grad til samme beløb som for byretsdommere.
Det bør bemærkes, at den i denne lov fastsatte løn for landsdommere og underretsdommere af 1. grad, 6 000 kr. årlig, svarede til lønnen for departementschefer, amtmænd m. fl., og at højere lønninger kun var tillagt ministrene (12 000 kr.), generaldirektøren for statsbanerne (18 000 kr.), generalsekretæren og afdelingscheferne sammesteds
(8 000 kr.), overpræsidenten i København (7 000 kr.) samt hærens og søværnets tjenestemænd af oberst-, generals- eller admiralsrang. Dette viser klart, hvilken betydning man
på dette tidspunkt har tillagt dommerstillingerne.
Loven af 11. april 1916 kom imidlertid aldrig til at træde i kraft, idet den ophævedes ved § 474 i tjenestemandsloven af 12. september 1919. I dennes motiver (Rigsdagstidende 1918—19, tillæg A, sp. 6102) udtales, at de foreslåede lønninger i alt væsent-
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ligt hviler på de samme principper, som lå til grund for loven af 1916. Dette kan måske
tiltrædes, forsåvidt angår lønningsbeløbene isoleret betragtet, idet forandringerne i disse
navnlig har været begrundet ved den i mellemtiden indtrufne stigning i prisniveauet,
hvorved dog bemærkes, at de højere lønninger ikke fik tilnærmelsesvis samme forholdsmæssige forøgelse som de laver«?. Men ialtfald den relative placering er afgørende ændret,
idet nu højesteretsdommerne, ikke som ved loven af 1916 landsdommerne, sidestilles med
departementschefer m. fl. Efter det af tjenestemandsloven af 1919 og de senere tjenestemandslove fulgte aftrapningssystem for ds forskellige lønningsklasser er der hermed sat
en effektiv bremse for de øvrige dommerstillingers opretholdelse på det i loven af 1916
forudsatte niveau.
Resultatet er som påvist, at dommerlønningerne, navnlig i de kollegiale retter, nu
ikke er konkurrencedygtige overfor centraladministrationen og sagførerne. Til sikring af en

tilgang til dommerstanden, der sætter denne i stand til på betryggende måde at røgte
sit hverv i samfundets tjeneste, vil en lønningsreform, der yder dommerne et vederlag,
der står i rimeligt forhold til, hvad jurister med de kvalifikationer, der må kræves af en
dommer, ville kunne opnå i andet erhverv, derfor efter udvalgets opfattelse være snarlig
påkrævet, og som tidligere betonet vil en forbedring af dommeruddannelsen kun blive
effektiv, hvis tilgangen til uddannelsen er af den rette kvalitet. Udvalget fremhæver
tillige, at grundlovens princip om domstolenes uafhængighed forudsætter, at dommerlønningerne bliver af en sådan størrelse, at dommerne opnår økonomisk uafhængighed.
Det ligger udenfor udvalgets opgave at fremkomme med forslag til en sådan lønningsreform, og man skal derfor kun berøre endnu eet spørgsmål af lønningsmæssig karakter.
Som ovenfor i afsnit B omtalt1) må i de nærmest kommende år, hvis ikke udnævnelsesalderen for dommerfuldmægtige, der forfremmes til dommere, skal forhøjes, et ret betydeligt antal dommerfuldmægtige — indtil 1960 mindst 40 — forbigås. Det vil her for
en stor del dreje sig om 'personer, som i og for sig er kvalificerede til at blive dommere, og som

der alene bliver spørgsmål om at forbigå, fordi den hårde konkurrence kan medføre, at kun de
allerbedste kommer i betragtning. For disse fuldmægtige vil den i tjenestemandslovens § 396
for dommerfuldmægtige af 2. grad fastsatte slutløn af 7 500 kr. være urimeligt lav, og det
vil ialtfald kun være retfærdigt at give dem mulighed for at opnå den i § 395 fastsatte slutløn
for dommerfuldmægtige af 1. grad, 9 000 kr., hvad enten dette skal ske ved en udvidelse af
antallet af alderstillæg for dommerfuldmægtige af 2. grad eller ved at udvide antallet af
dommerfuldmægtigstillinger af 1. grad; i sidstnævnte tilfælde må disses tilknytning til
bestemte dommerembeder formentlig bortfalde. Da problemet vil blive aktuelt allerede i
løbet af de allernærmeste år, må udvalget anse en sådan reform for stærkt påkrævet.2)

1
2

) p . 80.
) Et skridt i denne retning er taget ved den ved normeringsloven for finansåret 1951—52 gennemførte omnormering af 8 stillinger som dommerfuldmægtige af 2. grad til stillinger af 1. grad, der
— i modsætning til de tidligere oprettede 22 stillinger af 1. grad — ikke er k n y t t e t til bestemte
embeder, men denne udvidelse er, som det fremgår af det ovenfor anførte, langtfra tilstrækkelig
til at dække antallet af kvalificerede dommerfuldmægtige, der må forbigås, og den således skete
omnormering kan derfor kun anses som tilfredsstillende, hvis den alene betragtes som indledningen
til en omorganisation af dommerfuldmægtigstillingerne, der i passende tempo fortsættes, indtil en
rimelig lønningsordning for alle dommerfuldmægtige, der ikke forfremmes til dommerstillinger, er
opnået.

VII. Sammenfattende oversigt.
De af udvalget i det foranstående fremsatte forslag og synspunkter kan oversigtsmæssigt sammenfattes således:

Dommeruddannelse ved landsretterne (hovedafsnit IV. A).
1. Der bør som fast led i dommeruddannelsen indføres en særligt tilrettelagt tjeneste
ved landsretterne, beregnet dels på prøvelse af deltagernes egnethed til dommerhvervet,
dels på dygtiggørelse af disse (pag. 21 fi\, jfr. pag. 27 ft.).
2. Aspiranterne bør under landsretstj enesten i det omfang, hvori det findes forsvarligt, deltage i sagernes behandling og påkendelse, dog uden dømmende myndighed
(pag. 27 ft.).
3. Landsretstjenesten udstrækkes normalt kun over een periode på iy2 å 2 års
varighed, der såvidt muligt søges afsluttet inden aspirantens fyldte 35. år (pag. 31f.).
4. Under landsretsuddannelsen bør aspiranten successivt gøre regelmæssig tjeneste
i flere — helst mindst 3 — landsretsafdelinger (pag. 35).
5. Ved landsretstj enestens afslutning afgives der af vedkommende landsretspræsident til justitsministeriet indberetning om, hvorvidt aspirantens tjeneste har været
tilfredsstillende, og om den pågældende findes fagligt og personligt kvalificeret til dommergerningen. Den pågældende gøres selv bekendt med indholdet af denne indberetning
(pag. 35).
6. Som forudsætning for adgang til landsretstj enesten kræves normalt mindst 5
års praktisk virksomhed, heraf mindst 2 års dommerfuldmægtigvirksomhed (pag. 29 f).
7. Indkaldelse til og hjemsendelse fra landsretstj enesten foretages af justitsministeriet, eventuelt efter indstilling fra vedkommende landsretspræsident (pag. 34).
8. Antallet af uddannelsesstillinger ved landsretterne bør fastsættes til 20 å 25,
fordelt med 12 å 15 i Østre Landsret og 8 å 10 i Vestre Landsret (pag. 32 ff.).
9. Under landsretstj enesten bør aspiranter, der er statstjenestemænd, fortsat
oppebære deres hidtidige tjenestemandsløn med tillæg af en særlig godtgørelse, der foreslås

fastsat til 3 600 kr. årlig. Justitsministeriet foreslås bemyndiget til at lønne aspiranter,
som ikke er statstjenestemænd, som dommerfuldmægtige af 2. grad, således at de tillige
oppebærer den ovennævnte godtgørelse (pag. 35 ff.).
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10. De nu ved landsretterne normerede juridiske sekretær- og fuldmægtig stillinger
foreslås inddraget bortset fra det for justitskontorerne og præsidenternes kontorer fornødne
personel, således at det arbejde, der nu påhviler de ved de enkelte landsretsafdelinger
tjenstgørende sekretærer og fuldmægtige, i det omfang, hvori det ikke kan overtages af
aspiranterne, udføres ved hjælp af almindeligt kontorpersonale (pag. 37f.).
11. Landsretspræsidenteirne foreslås bemyndiget til at konstituere tjenstgørende
aspiranter som landsdommere i påtrængende tilfælde samt i faste landsdommeres kortvarige forfald (pag. 29).
Den teoretiske dommeruddannelse (hovedafsnit IV. B).
1. Der bør under den skitserede dommeruddannelse ved landsretterne anordnes
et teoretisk kursus for aspiranterne, omfattende undervisning i kriminologi, sanktionslære,
bevislære og andre emner af særlig praktisk eller social betydning (pag. 24, jfr. pag. 39 ff.).
2. Kursusundervisningen bør omfatte ca. 60 undervisningstimer og tilrettelægges
i nøje samarbejde med universiteterne, retterne, fængselsvæsenet og erfarne psykiatere
(pag. 44f.).
3. Deltagelsen i kursus bør i et vist omfang stå åben for andre jurister, for hvem
en kriminologisk særuddannelse har særlig betydning (pag. 43f.).
4. løvrigt overlades den nærmere tilrettela;ggelse af kursus til en for hver landsret nedsat kursusledelse. En ensartet undervisning sikres ved samarbejde mellem ledelserne (pag. 45).
5. Endvidere anordnes med passende mellemrum efterkursus af ca. 1 uges varighed
med henblik dels på orientering i den nyeste udvikling indenfor de fag, der indgår i undervisningen på grundkursus, dels på drøftelser af aktuelle juridiske emner. Til disse kursus
bør alle interesserede have adgang (pag. 46).
6. Statstjenestemænd, der har gennemgået grundkursus, bør i et vist omfang
have ret til udgifts fri deltagelse i efterkur sus, således at der til disse ydes dem rejsegodtgørelse og time- og dagpenge som for tjenesterejser (pag. 47).
7. Dommeres og aspiranters abonnement på faglige og videnskabelige publikationer og medlemsskab i fagligt-videnskabelige foreninger og sammenslutninger bør
fremmes ved offentlige tilskud til abonnements-, kontingent- og rejseudgifter (pag. 47f.).
8. Dommerkontorernes håndbiblioteker bør standardiseres og holdes å jour. Kommissionsbetænkninger og lovforslag af betydning for retternes arbejde bør ved vedkommende ministeriums foranstaltning tilstilles retterne (pag. 48).
Dommeruddannelsen ved underretterne og rationalisering af fuldmægtigarbejdet
ved domimerkontorerne (hovedafsnit IV. C).
1. Dommerfuldmægtigene bør i videst muligt omfang frigøres for rutinemæssigt
og kontormæssigt arbejde, som ikke er af uddannelsesmæssig betydning, og som efter sin
beskaffenhed ligesåvel kan udføres af kontormedhjælpere. Dog bør de unge fuldmægtige
af uddannelsesmæssige hensyn deltage i registrering af tinglysningsdokumenter og protokolføring i retten, indtil de har opnået fornøden rutine på disse felter (pag. 52 ff.).
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2. De i retsplejelovens § 45 omhandlede bemyndigelser til udførelse af visse forretninger vedrørende foged-, skifte- og notarialvæsenet bør anvendes overalt, hvor der herved vil kunne opnås en virkelig aflastning af dommerfuldmægtigene (pag. 57).
3. Arbejdsfordelingen ved embeder med flere fuldmægtige bør lægges således til
rette, at de unge fuldmægtige opnår en alsidig uddannelse, eventuelt ved indførelse af en
turnus. Ligeledes bør hensynet til en alsidig uddannelse tages i betragtning ved forflyttelser, navnlig af fuldmægtige ved delte embeder (pag. 58).
4. Forinden indkaldelsen til landsretsuddannelsen bør de unge fuldmægtige opøves i behandlingen af retssager, først ved protokolføring i retten, dernæst ved udarbejdelse
af udkast til domme i retssager, hvis behandling de har overværet, og senere ved selvstændig behandling af egnede retssager, der under dommernes tilsyn overdrages dem i
uddannelsesøjemed (pag. 56, jfr. pag. 51).
5. Det bør tilstræbes, at alle stillinger som første- eller enefuldmægtige og alle
fuldmægtigstillinger med fast konstitution besættes med personer, som med tilfredsstillende
resultat har gennemgået landsretsuddannelsen. Under denne forudsætning vil det være
rimeligt at anvende faste konstitutioner i noget videre omfang end hidtil (pag. 51 f.).
6. Ved gennemførelse af den skitserede rationalisering af fuldmægtigarbejdet
antages antallet af dommerfuldmægtige at kunne indskrænkes med ca. 25, navnlig ved gennemførelse af delt tjeneste, hvor dette er praktisk muligt, medens en sådan arbejdsomlægning
på den anden side forudsætter antagelse af ca. 35 kontormedhjælpere, hvilket dog tildels
skyldes andre årsager (pag. 58 ff.).
7. Overførelsen af kvalificeret, men rutinemæssigt arbejde til kontormedhjælpere
bør medføre en tilsvarende udvidelse af antallet af avancementsstillinger for disse. Det bør
overvejes at gøre kontorassistentklassen til tyngdepunktet indenfor kontorpersonalet
(pag. 65f.).
8. Ved omlægning af retskredse og andre ændringer i dommerembedernes antal
og struktur bør det tilstræbes, at de enkelte embeder får en sådan størrelse, at der er
arbejdsmæssigt grundlag for ansættelse af 2 eller flere fuldmægtige. Retskredse med over
50 000 indbyggere bør deles territorialt eller normeres med flere dommere. For visse af
de største retskredse bør en yderligere udvidelse af dommerantallet overvejes (pag. 66 ff.).

Fremgangsmåden ved dommerudnævnelser (hovedafsnit V).
1. Til afgivelse af indstilling om besættelse efter opslag af ledige dommerstillinger
i landsretterne, Københavns Byret og underretterne udenfor København samt vicepræsidentstillingen i Sø- og Handelsretten i København nedsættes et udvalg bestående af landsretternes præsidenter samt en af dommer forening en udpeget underretsdommer. Forsåvidt
angår dommerstillinger i byretten og vicepræsidentstillingen i sø- og handelsretten, tiltrædes udvalget af den pågældende rets præsident (pag. 70ff.).
2. Forinden udvalgets indstilling afgives, forsynes hver enkelt ansøgning med
erklæring fra præsidenten for den landsret, ved hvilken ansøgeren har forrettet uddannelsestjeneste, om landsrettens bedømmelse af denne samt med erklæring fra vedkommende
retspræsidenter eller tilsvarende overordnede instans om ansøgerens senere tjeneste
(pag. 73).
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3. Hvis udvalgets indstilling ikke er enstemmig, bør den fremtræde som individuelle, navngivne og begrundede udtalelser (pag. 73).
4. Udvalgets indstilling er kun vejledende, ikke bindende for justitsministeriet
(pag. 73).
Tilgangen til dommerstanden (hovedafsnit VI).
1. Afgangen af dommerfuldmægtige til anden virksomhed har antaget et betænkelig stort kvantitativt omfang (pag. 75 ff.).
2. Forholdsvis få kandidater med høj eksamen søger ansættelse som dommerfuldmægtige (pag. 77).
3. Ca. 45 pct. af dommerfuldmægtigene med høj eller middelhøj eksamen forlader
dommerfuldmægtigstillingerne (pag. 77).
4. Heraf udledes, at dommerfuldmægtigstillingerne hverken er i stand til at tiltrække
eller at fastholde kvalificerede personer i så stor udstrækning som ønskeligt (pag. 77).
5. En undersøgelse af dommeres og dommerfuldmægtiges indtægtsforhold viser
manglende konkurrencedygtighed i sammenligning med centraladministrationen og sagførerne (pag. 83ff.).
6. Til afhjælpning bør der søges tilvejebragt en økonomisk og avancementsmæssig
forbedring af dommer- og dommerfuldmægtigstillingerne (pag. 91).
7. På grund af uregelmæssig aldersfordeling vil antallet af dommerfuldmægtige
i den hidtidige udnævnelsesalder i årene 1950—64 langt overstige antallet af ledige dommerstillinger, hvorfor en mærkbar forhøjelse af udnævnelsesalder en kun vil kunne undgås ved
en væsentlig strengere udvælgelse efter kvalitet frem for anciennitet end hidtil praktiseret
(pag. 80).
8. En nedsættelse af den hidtidige udnævnelsesalder forudsætter en endnu strengere
udvælgelse og vil forringe dommerfuldmægtigenes gennemsnitlige avancementsudsigter (pag. 79).
9. En særlig lønnings forbedring for de dommerfuldmægtige, der som følge af det
under 7 og 8 anførte forbigås ved dommerudnævnelser, uanset at de ikke kan betragtes som
ukvalificerede til at blive dommere, #må anses for påkrævet (pag. 91).

Økonomiske konsekvenser.
1. Udgifterne ved den foreslåede landsrelsuddannelse i fuldt gennemført skikkelse
anslås efter de pr. 1. oktober 1950 gældende lønningssatser således (pag. 38):
a) merudgift til bestillingstillæg, vikarudgifter, flyttegodtgørelser o. lign. ca. 260 000 kr„
b) besparelser ved inddragelse af sekretær- og fuldmægtigstillinger ved
landsretterne, netto
70 000 anslået årlig merudgift...

-

190 000 kr,

2. Udgifter til teoretiske kursus anslås for grundkursus til ca. 8 000 kr. årlig og
for efterkursus til ca. 2 500 kr. hvert andet år, ialt gennemsnitlig 9 250 kr. årlig (pag. 46f.)„
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3. Ved inddragelse af ca. 25 dommer fuldmægtig stillinger forventes indvundet en
besparelse på ca. 250 000 kr. Den alene af den foreslåede arbejdsomlægning nødvendiggjorte antagelse af yderligere kontorhjælp anslås til ca. 20 kontormedhjælpere med en anslået lønning af ca. 135 000 kr. (pag. 68f.).
4. Den samlede af de foreslåede foranstaltninger direkte flydende merudgift anslås
herefter, når ordningen er fuldt gennemført, til ca. 85 000 kr. årlig. Da ordningen forudsættes gennemført gradvis, efterhånden som inddragelse af de stillinger, der agtes
nedlagt, muliggøres, vil udgiften i overgangstiden være tilsvarende lavere.
5. I foranstående oversigt er ikke medregnet:
a) udgifter eller besparelser ved ændringer i retskredsinddelingen eller retskredsenes
dommerantal (pag. 66f.);
b) udgifter ved en almindelig lønningsforbedring for dommere og dommerfuldmægtige
og ved en særlig lønningsforbedring for de dommerfuldmægtige, der ikke opnår avancement til dommerembede (pag. 91);
c) udgifter ved allerede påkrævet udvidelse af kontorpersonalet (pag. 64 f.) og ved en
almindelig omnormering af kontormedhjælpere (pag. 66);
d) udgifter til statstjenestemænds deltagelse i efterkursus (pag. 47);
e) udgifter til forbedring og vedligeholdelse af dommerkontorernes håndbiblioteker og
til tilskud til abonnement på tidsskrifter og kontingent m. v. til faglige foreninger
o. lign. (pag. 48).

VIII. Forslag til lovændringer.
Indførelsen af en særlig uddannelsestjeneste ved landsretterne vil give anledning
til forskellige ændringer i og tilføjelser til retsplejeloven. Forslag til den nærmere udformning
heraf fremsættes nedenfor med tilhørende henvisninger og bemærkninger for hvert enkelt
forslag.
Beni ærkninger.
Forslag.
1) Til § 10:
a) Som nyt 2. stk. indføjes:
„Til hver landsret knyttes endvidere et
af justitsministeriet fastsat antal dommerfuldmægtige ved landsretterne, der efter
nærmere bestemmelse af landsrettens præsident uden stemmeret deltager i rettens
forhandlinger og rådslagninger og i det
iøvrigt forefaldende arbejde."
b) 2. stk. ændres til 3. stk.

Til 1):
Med hensyn til stillingernes betegnelse
henvises til det foran p. 29 anførte.

Til 2):
2) Til § 17:
Da betegnelsen dommerfuldmægtig fremI 4. stk., 1. pkt., indføjes efter ordet
„dommerfuldmægtige/': „ved underretterne." tidig vil være fælles for to forskellige grupper
af retsvæsenets personale, vil det for at
undgå tvivl formentlig være hensigtsmæssigt
at anvende betegnelsen „dommerfuldmægtig ved underretterne" for de nuværende
dommerfuldmægtigstillinger.
3) Til § 42:
Som nyt 4. stk. tilføjes:
„Den pågældende skal derhos som regel
i mindst 2 år have haft ansættelse som
autoriseret eller statsansat fuldmægtig hos
en dommer. Endvidere skal han have gjort
tjeneste som dommerfuldmægtig ved en
landsret, jfr. § 10, 2. stk., og af denne være
fundet egnet til at beskikkes som dommer;
dog kan undtagelsesvis en person, der ikke
har forrettet sådan tjeneste, beskikkes, så13

Til S):
Med hensyn til kravet om dommerfuldmægtigtjeneste henvises til det p. 19 fr. anførte, jfr. navnlig p. 21, hvor det fremhæves, at der må lægges afgørende vægt på
tjenestens alsidighed.
Som foran p. 32 anført forudsættes landsretsuddannelsen krævet af aspiranter til
dommerstillinger ikke blot i underretterne,
men også i de kollegiale domstole. Landsretsuddannelsen bliver således et almindeligt, for alle dommere gældende krav.
Der er ved formuleringen lagt vægt på
at fastslå, at den, der ved landsretsuddan-
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fremt han på anden måde klart har godtgjort sin egnethed til dommerhvervet.'"

nelsen findes uegnet, ikke vil kunne beskikkes, og at beskikkelse af en person, der
ikke har gennemgået landsretsuddannelsen,
kun kan ske undtagelsesvis og kun, såfremt
den pågældende på anden måde klart har
godtgjort sin egnethed. Smig. herved dog
overgangsbestemmelsen forslag 10).

4) Til § 44:
a) 3. stk., 1. pkt., affattes således:
„I påtrængende tilfælde, samt når en
fast dommers forfald skønnes at ville blive
kortvarigt, kan landsrettens præsident dels
bemyndige en dommerfuldmægtig ved landsretten til midlertidigt at beklæde en stilling
som landsdommer, dels meddele bemyndigelse til midlertidigt at forestå et dommerembede ved en underret udenfor København."

Til 4):
Ad a):
Der henvises til det foran p. 29 anførte.

b) 4. stk., 1. pkt., affattes således:
„Den, som beskikkes til midlertidigt at
beklæde en dommerstilling, må opfylde de
i § 42, 3. stk., fastsatte betingelser."'

Ad b):
Forslaget, der ikke tilsigter nogen realitetsændring i de nugældende bestemmelser,
er foranlediget af foranstående forslag 3).

5) Ny § 51 a:
Til 5):
Som ny § 51 a indføjes:
Ad stk. 1:
„Stk. 1. Dommerfuldmægtige ved landsDer henvises til det foran p. 34 anførte
retterne beskikkes af justitsministeriet, der samt til tjenestens midlertidige og uddanligeledes træffer beslutning om beskikkelsens nelsesmæssige karakter, der ville gøre en
egentlig ansættelse upraktisk.
ophør.
Stk. 2. Til beskikkelse som dommerfuldmægtig ved en landsret udkræves, at vedkommende opfylder de i § 42, 3. stk. og
4. stk., 1. pkt., fastsatte betingelser.

Ad stk. 2:
Om virksomhedskravet henvises til det
foran p. 29f. anførte, idet tilføjes, at den
nærmere fastsættelse af, hvilken tjeneste
der skal kræves udover 2 års dommerfuldmægtigvirksomhed, formentlig må overlades til justitsministeriet, f. eks. i form af
et cirkulære. Den pågældende må derhos
selvfølgelig opfylde de almindelige for udnævnelse til dommer fastsatte krav.

Stk. 3. Tjeneste som dommerfuldmægtig
ved en landsret må som regel ikke udstrækkes over mere end 2 år."

Ad stk. 3:
Der henvises til det foran p. 31 anførte.
For at forebygge, at landsretstjenestens varighed bliver længere end af uddannelsesog prøvelseshensyn påkrævet, bør tjenestens
normale maksimale varighed fastslås i loven.
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Til 6):
6) Til § 66:
De hensyn, der medfører inhabilitet bl. a.
I 1. stk. indføjes efter ordet „domsfor
retsskrivere og retsvidner, må også
mænd,":
udelukke dommerfuldmægtige ved lands„dommerfuldmægtige ved landsretterne,". retterne fra at deltage i en sags behandling.
7) Til § 121:
I 2. stk., sidsta pkt., indføjes efter ordet
„politisager,":
„dommerfuldmægtig ved en landsret,".

Til 7):
Tjeneste som dommerfuldmægtig ved en
landsret bør kunne medregnes til den for
landsretssagførerbeskikkelse fornødne virksomhed i samme omfang som tjeneste som
fuldmægtig under en ret eller som autoriseret dommer- eller politifuldmægtig.

Til 8):
8) Til § 125:
Udelukkelse fra sagførervirksomhed følger
I 1. stk. indføjes efter ordene „ej heller":
for de nuværende landsretsfuldmægtige af,
„med tjeneste som dommerfuldmægtig at disses stillinger må betragtes som retsved en landsret eller".
skriverembeder. Da det kan være tvivlsomt, om den midlertidige uddannelsestjeneste i landsretterne kan henføres under
dette udtryk, findes det rettest at fastslå
udtrykkeligt, at også sådan tjeneste er
uforenelig med udøvelse af sagfører virksomhed.
9) Til § 214:
Til 9):
Overværelse af og deltagelse i voteringer
I 2. stk. tilføjes efter ordet „retsskriveren":
vil
være blandt hovedopgaverne for de ved
„og dommerfuldmægtige ved landsretlandsretterne tjenstgørende dommerfuldterne".
mægtige, jfr. forslag 1).
10) Som særlig paragraf efter § 1043:
„Det i § 42 fastsatte krav om tjeneste
som dommerfuldmægtig ved en landsret
kommer ikke til anvendelse på dem, der
ved denne lovs ikrafttræden er fyldt 35 år."

Til 10):
Der henvises til det foran p. .'52 anførte.

løvrigt giver udvalgets forslag formentlig ikke anledning til ændringer i retsplejeloven, hvorved bemærkes, a t det teoretiske grundkursus nærmest må betragtes som en
særlig del af og et led i landsretsuddannelsen, a t forslagene om tilrettelæggelse og rationalisering af arbejdet på dommerkontorerne kan gennemføres rent administrativt, o g a t
indførelsen af det i hovedafsnit; V omhandlede udnævnelsesudvalg som nævnt p. 73 kan
ske uden lovændring, men bør fastsættes i en justitsministeriel anordning.
Derimod vil gennemførelsen af udvalgets forslag nødvendiggøre forskellige ændringer i tjenestemandsloven. Forsåvidt det alene drejer sig om indskrænkninger eller udvidelser af bestående t jenestem andsgrupper, har man dog ikke fundet anledning til at stille
specificerede ændringsforslag, da disse ændringer dels vil bero på den endelige tilrettelæggelse af nyordningen, dels først vil blive udbygget gennem en årrække, således at de
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indarbejdes i tjenestemandsloven i flere tempi gennem de årlige normeringslove. Lønningsbestemmelserne for dommerfuldmægtige ved landsretterne foreslås indføjet som ny § 403 a

med følgends ordlyd:
„Stk. 1. Tjenestemænd, der af justits- Ad stk. 1:
Der henvises til det foran p. 35 f. anførte.
ministeriet beskikkes til at gøre tjeneste
som dommerfuldmægtige ved landsretterne,
oppebærer ud over den dem i deres hidtidige stilling tilkommende lønning et ved
finansloven fastsat honorar.
Stk. 2. I tilfælde, hvor personer, som ikke i Ad stk. 2:
Der henvises til det foran p. 37 anførte.
er tjenestemænd, beskikkes til at gøre tjeneste som dommerfuldmægtige i landsretterne, bemyndiges justitsministeren til at
yde de pågældende et vederlag svarende til
den løn, der ville tilkomme dem ved ansættelse som dommerfuldmægtige af 2. grad,
hvorudover de oppebærer det i stk. 1.
omhandlede honorar."
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Bilag V.

Dommeruddannelsen i Norge.

Bortset fra kravet om juridisk uddannelse — for højesteretsdommere og lagmenn
juridisk embedseksamen med bedste karakter (laudabilis), mens for andre dommere næstbedste karakter (haud illaudabilis) er tilstrækkelig — er der ikke i lovgivningen fastsat
bestemte krav til dommernes uddannelse. Imidlertid er det blevet den overvejende hovedregel, at dommerne på et tidligt tidspunkt af deres uddannelse har gjort tjeneste som dommerfuldmægtige. I 1939 var der således kun 23 dommere (4 højesteretsdommere, 2 lagdommere og 17 herreds- og byretsdommere) af ialt 189, som ikke havde været dommerfuldmægtige.
De norske dommerfuldmægtigstillinger er imidlertid af en væsentlig anden karakter end de danske, idet de i udpræget grad betragtes som uddannelsesstillinger, der
alene er gennemgangsled til anden juridisk virksomhed. Dette har bl. a. fundet udtryk i,
at ansættelsen som dommerfuldmægtig med enkelte undtagelser er tidsbegrænset til et
tidsrum af højst 2 år. Stillingerne søges derfor udelukkende af yngre jurister, deriblandt
mange, der agter senere at overgå til centraladministrationen eller til advokat virksomhed,
og dommerfuldmægtigtj enesten betragtes som en vigtig uddannelse også til sådan virksomhed, hvorfor stillingerne er meget eftertragtede. Stillingerne besættes af justitsdepartementet efter indstilling af dommerne, ved ansættelse for et tidsrum af indtil 3 måneder
dog af fylkesmannen, ligeledes efter indstilling af dommerne. Dommerfuldmægtigene
lønnes ifølge lønningsregulativet af 1947 i to klasser, henholdsvis klasse I, begyndelsesløn
7 600 kr. og slutløn 9 200 kr., og klasse II, 6 400—7 600 kr., hvortil kommer visse regulerings- og krisetillæg.
Forinden begrænsningen i ansættelsestiden som dommerfuldmægtig gennemførtes
i 1935, er det enkelte gange hændt, at en dommerfuldmægtig er overgået direkte i en dommerstilling, ligesom der også senere enkelte steder har været oprettet midlertidige hjælpedommerstillinger, der i reglen blev besat med yngre jurister, som måtte antages at have
særlige anlæg for dommergerningen, og hvoraf enkelte senere har opnået ansættelse i fast
dommerstilling. Dette avancement hører dog til undtagelserne; i 1948 var kun 6 af ialt
191 dommere udnævnt direkte fra dommerfuldmægtig- eller hjælpedommerstilling uden at
have haft anden beskæftigelse.
Hovedparten af dommerne har således bortset fra en tidlig periodes tjeneste
som dommerfuldmægtig indtil deres udnævnelse været beskæftiget i anden virksomhed.
Af de i 1948 tjenstgørende 86 sorenskrivere havde 27 eller ca. 31 pct. været advokater,
medens 31 eller ca. 36 pct. kom fra politiet og anklagemyndigheden, 19 eller 22 pct. fra
centraladministrationen og 9 eller ca. 11 pct. fra andre stillinger indenfor statstjenesten
(herunder dommerfuldmægtige og hjælpedommere). I de øvrige 105 dommerstillinger
(derunder højesteret og lagmannsretterne) var de tilsvarende tal henholdsvis 23 (22 pct.),
15 (14 pct.), 47 (45 pct.) og 15 (14 pct.), medens 5 (5 pct.) kom fra andre stillinger.
Gennemsnitsalderen ved udnævnelse til højesteretsdommer er 48 år, medens
gennemsnitsalderen ved udnævnelse til lagmann (nærmest svarende til landsretternes
retsformænd) er 53 år. For samtlige dommere under eet ligger den gennemsnitlige alder
ved første udnævnelse til dommer omkring 45 år.
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Bilag VI.

Dommeruddannelsen i Sverige.

Den svenske uddannelsesordning, der hviler på århundredgammel tradition, har
været nøje tilpasset til den indtil den 1. januar 1948 gældende skriftlige retsplejeordnings
krav og forudsætninger, idet den i væsentlig grad har været baseret på aspiranternes udarbejdelse af indstilling om afgørelse af de skriftligt behandlede retssager, dels i form af
skriftlige promemorier, dels ved mundtligt foredrag for domstolens (hovrättens) medlemmer. Herigennem opnåede aspiranterne en værdifuld træning i dommerarbejdet, og hovrätten fik et sikkert grundlag for bedømmelsen af dommeraspiranternes kvalifikationer.
Det er imidlertid fra svensk side blevet fremhævet for udvalget, at den nu gennemførte
mundtlige rettergangsordning, efterhånden som erfaringer indvindes, må nødvendiggøre
en omlægning eller tilpasning af aspiranternes uddannelse, idet de på forhånd udarbejdede
promemorier nu, da tyngdepunktet i processen er flyttet fra parternes skriftveksling,
der indeholdt en udførlig udvikling af de juridiske synspunkter vedrørende parternes
tvistemål, til den mundtlige domsforhandling, kun er et hjælpemiddel ved sagens behandling, ikke det afgørende grundlag for sagens afgørelse, og idet aspirantens deltagelse i voteringen efter domsforhandlingens slutning ikke giver sikkerhed for en lige så dybtgående
og selvstændig analysering og vurdering af sagen som den tidligere ordning.
Det er — bl. a. på grundlag af de af medlemmer af udvalget under den foretagne
studierejse ved overværelse af domsforhandling i en række civile og kriminelle sager såvel
ved underret som ved hovrätt indhøstede indtryk — udvalgets opfattelse, at den nye
svenske retspleje trods afvigelser i detailler ikke i sine hovedtræk adskiller sig så væsentligt fra dansk retspleje, at det medfører nogen afgørende forskel i bedømmelsen af de uddannelsesmæssige problemer.
Den svenske dommeruddannelse karakteriseres særlig ved, at aspiranten, der
som regel indtræder i uddannelsen umiddelbart efter eksamen, skal gennemløbe en række
forskellige klart afgrænsede stadier med skiftende tjeneste ved hovrätterne og underretterne, men med tjenesten ved hovrätten som tyngdepunktet i uddannelsen. Denne er
udelukkende beregnet på at føre frem til dommerstilling, og udnævnelse af en dommer,
der ikke har gennemgået denne uddannelse, forekommer uhyre sjældent. Hvert enkelt
stadium i uddannelsen gennemgås nærmere nedenfor under afsnit 1—6. For de kommunale domstole (rådhusrätterne) gælder visse særregler, jfr. afsnit 7.
En udførlig gennemgang af den svenske dommeruddannelsesordning findes i
det den 30. juli 1946 af en i 1943 nedsat kommission afgivne „Betänkande angående vissa
organisations-, utbildnings- og tjänstgöringsfrågor vid domstolarna" (Statens off. utredningar 1946: 57).
1. Begynder tjeneste ved underret (notariestadiet).

Ved hver underret (domsaga) findes som regel 2 eller 3 — undtagelsesvis flere —
stillinger som tingsnotarie; desuden haves ofte overtallige stillinger efter det vekslende
behov for arbejdskraft. Disse stillinger besættes formelt af vedkommende hovrätt; i
praksis former ansættelsen sig dog nogenlunde som her, således at den unge kandidat
umiddelbart efter eksamen indgiver ansøgning til vedkommende häradshövding om ansættelse, og hovrätten følger nässten altid häradshövdingens indstilling. Ansættelse som
notarie opnås først efter 6 måneders tjeneste som aspirant. Tilgangen af aspiranter er
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betydelig større end den kreds, der agter at fortsætte varigt ad dommervejen, idet også
en overvejende del af de kandidater, der agter at overgå til administration og advokatvirksomhed, først søger tingsuddannelse. Mens der tidligere ikke blev lagt større vægt på
eksamenskarakteren, har der i den senere tid til eftertragtede stillinger meldt sig et så stort
antal ansøgere, at eksamenskaraktererne — der iøvrigt ikke er nær så specificerede som de
danske — har kunnet blive bestemmende for besættelsen af stillingerne.
Notariens arbejdsopgaver og kompetence er nøje fastlagt i domsagostadgan (domstolsloven) og varierer efter tjenestens varighed:
1) Uden særlig beskikkelse fra hovrätten eller häradshövdingen kan en notarie
på eget ansvar kun udføre rent rutinemæssige opgaver, såsom journalføring, formelle
ekspeditioner vedrørende konkurs, udpantning o. lign., registrering, statistik og bekræftelse af udskrifter med undtagelse af tingbogsattester. En aspirant kan på eget ansvar
kun forestå journalføring og bekræftelse af udskrifter, men bistår iøvrigt efter häradshövdingens anvisning ved den manuelle ekspedition af embedets forretninger.
2) Med häradshövdingens skriftlige fuldmagt kan en notarie ekspedere indkaldelser og andre processuelle meddelelser, foretage formelle ekspeditioner vedrørende afsagte domme og forestå den ekspeditionsmæssige behandling af sager vedrørende udstykning og sammenlægning af fast ejendom (der i Sverige henhører under underretterne).
3) Med hovrättens bemyndigelse kan en notarie udføre tinglysningsekspeditioner.
4) Efter 1 års tjeneste kan en notarie, som er fyldt 25 år, med hovrättens bemyndigelse beklæde retten i visse enkle sager og konstitueres til at forestå embedets øvrige
forretninger.
5) Efter yderligere Yi års tjeneste kan en notarie, der har haft tjeneste som under
4) angivet, undtagelsesvis, hvis mgen mere kvalificeret person er til rådighed, konstitueres
til at forestå embedet uden nogen begrænsning.
Det foreskrives derhos i loven, at notarien i passende omfang bør bistå ved protokolføring og udarbejdelse af udkast til domme og kendelser. Protokolføring var tidligere både i omfang og som uddannelse en meget væsentlig del af notariens arbejde, idet
han selvstændigt redigerede protokollatet; nu optages parts- og vidneforklaringer i reglen
af kontorpersonalet stenografisk eller fonografisk, således at protokolføringen er indskramket til en rent formel beskrivelse af sagens gang.
Tingsuddannelsen, der indtil 1943 skulle vare i 3 år, er nu begrænset til 2% år,
hvoraf indtil y2 år kan erstattes af tilsvarende tids tjeneste i rådhusrätt, i anklagemyndigheden eller hos en advokat. Tjenesten kan kun undtagelsesvis med hovrättens samtykke
forlauiges, dog højst indtil 3 år. For at kvalificere til videre dommeruddannelse skal den
have omfattet konstitution som under 4) angivet og tinglysningsforretninger i et nærmere
angivet omfang.
Der er fra visse sider givet udtryk for utilfredshed med notarietj enestens korte
varighed, fordi den medfører, at notarien sjældent får lejlighed til at beskæftige sig med
virkeligt krævende opgaver. Man betragter tingsuddannelsen som et fundament for hele
dommeruddannelsen og lægger især megen vægt på, at de unge jurister ved at beklæde
retten lærer objektivitet og selvstændighed, ligesom den opdragende og trænende virkning af, at dommeraspiranterne allerede i de unge år må tage ansvaret for afgørelser, der
stiller virkelige krav til deres indsigt og retsfølelse, tillægges megen vægt, .og det befrygtes,
at uddannelsen, som den nu former sig, i for ringe omfang giver aspiranterne øvelse i at
tage en selvstændig beslutning og et selvstændigt ansvar.1)
2. Begynder tjeneste ved hovrätt (fiskalstadiet).
Efter afsluttet tingsuddannelse søger de kandidater, der ønsker at fortsætte ad
dommervejen, ansættelse som fiskalsaspiranter ved hovrätterne, hvilket nu i praksis er
den eneste mulighed for at opnå senere ansættelse som dommer. Da antallet af fiskalsog fiskalsaspirantstillinger er begrænset (for tiden ialt 48 aspirant- og ekstrafiskalstillinger
og 51 egentlige fiskalstillinger), og da antallet af kandidater, der ønsker at komme i betragtning, ved visse hovrätter er større end antallet af disponible stillinger, foregår der
x
) Smig. dog Ivar Wieslander i Juristnytt nr. 21/1950 P- 263ff. og nr. 1/1951 p. 5ff.

109
allerede ved denne udvælgelse en vis sortering af ansøgerne. De, der forbigås, må søge
anden virksomhed og kommer som regel ikke senere i betragtning.
Hver fiskalsaspirant knyttes til en bestemt hovrättsafdeling, hvor han under tilsyn af et af afdelingens medlemmer (referenten) bistår med den forberedende behandling
af sagerne, hvorved bemærkes, at den svenske retspleje tillægger domstolene betydelig
større officialvirksomhed end den danske. Han påser således skriftvekslingen, foreslår
eventuelt yderligere bevisførelse og fremkommer med indstilling om, hvorvidt sagen skal
fremmes til mundtlig domsforhandling eller afgøres på grundlag af skriftvekslingen. 1
sidstnævnte tilfælde — der bl. a. indtræder i borgerlige sager af værdi under 500 kr., forså vidt ikke begge parter har begæret mundtlig forhandling, og i straffesager, såfremt
den tiltalte i underretten er frikendt eller alene idømt bøder, og der ikke findes anledning
til at idømme strengere straf eller andre retsfølger — udarbejder aspiranten udkast til
dom eller kendelse og forelægger sagen mundtlig for hovrätten ved gennemgang af fakta,
bevisspørgsmål, juridiske problemer, litteratur og retspraksis; til brug ved forelæggelsen
udarbejdes tillige som regel et skriftligt promemoria indeholdende en kortfattet oversigt
over de henvisninger til lovgivning, litteratur og praksis, som vil blive påberåbt. I tilfælde
af mundtlig domsforhandling udarbejder aspiranten inden domsforhandlingen et lignende
promemoria, der om fornødent uddybes ved en mundtlig gennemgang; endvidere fungerer
han under domsforhandlingen som protokolsekretær (hvorved bemærkes, at protokollationen ligesom ved underretterne er af overvejende formel karakter); endelig overværer
han voteringen, hvorved han i reglen udspørges som førstvoterende om sin opfattelse af
sagen, og udarbejder efter voteringen udkast til dom eller kendelse.1)
Aspiranttjenesten varer %—1 år. I løbet af dette tidsrum prøves aspiranten
så vidt muligt i flere af hovrättens afdelinger, hvorefter retten i plenarmøde tager stilling
til, om tjenesten har været tilfredsstillende, hvorved der navnlig lægges vægt på kvaliteten af de af aspiranten affattede domme. Medens den skriftlige retsplejeordning, hvor
en væsentlig del af aspirantens, arbejde bestod i mundtlig forelæggelse af sagerne som
foran beskrevet, gav et fyldigt grundlag til bedømmelse af aspirantens kvalifikationer,
anses det nu, hvor aspiranterne bortset fra de ret enkle skriftligt behandlede sager
væsentligt beskæftiges ved sagernes forberedelse, for vanskeligere at bedømme dem endeligt allerede på dette tidspunkt, jfr. nærmere nedenfor.2)
Den, der ikke godkendes under tjenesten som fiskalsaspirant, må forlade dommerbanen og søge sig anden virksomhed. Et ikke ringe antal aspiranter udskilles på dette
stadium.
Den, der godkendes af hovrätten, ansættes som ekstrafiskal, men hans arbejdsopgaver i hovrätten er i det væsentlige uforandrede. Derimod overdrages der ofte fiskalerne
tidsbegrænsede hverv ved underretterne, f. eks. sygdoms- og ferievikariater for häradshövdinge, tingsdomare eller tingssekreterare, omskrivning af tingbøger o. lign.
En del af ekstrafiskalerne forlader den statslige dommerbane for at søge ind ved
de kommunale rådhusrätter (jfr, herom nedenfor under afsnit 7) eller overgår til advokatvirksomhed eller anden juridisk virksomhed udenfor dommerbanen. Resten skal efter
1^2 års tilfredsstillende tjeneste! som ekstrafiskal ansættes som extraordinarie fiskal eller
extraordinarie tingssekreterare. Som regel sker ansættelsen som fiskal, indtil en stilling
som tingssekreterare bliver ledig. Også efter ansættelsen som fiskal betragtes kandidaten
stadig som værende på prøve, og hvis han findes uegnet, må han forlade hovrätten for at
give plads for andre, da fiskalstillingerne betragtes som uddannelsesstillinger. Dette indtræffer dog ikke hyppigt.
Den samlede varighed af fiskalstadiet inden udsendelse som tingssekreterare,
jfr. nedenfor, varierer efter afgangen i oprykningsstillingerne, men andrager i almindelighed 3—314 år.
3.

Fortsat tjeneste ved underret (tingssekreterare).

Ved en del af de større retskredse — f. t. 39 — er oprettet stillinger som tingssekreterare, der dels er et nødvendigt gennemgangsled til videregående dommeruddannelse,
dels er beregnet på at sikre embedet virkelig kvalificeret arbejdskraft til aflastning af
J

) En udførlig redegørelse for fiskaltjenestens tilrettelæggelse findes hos Wieslander 1. c. nr. 1 / ]951 p. Off.
^ Smig. doe Wieslander 1. e. p. 11.
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häradshövdingens arbejdsbyrde. Disse stillinger besættes ved oprykning efter tur af de
fiskaler, der findes egnede til fortsat befordring på dommerbanen.
Tingssekreteraren er — bortset fra de retskredse, hvor der tillige er ansat en tingdomare (se herom nedenfor) — häradshövdingens stedfortræder. Han kan med hovrättens
bemyndigelse behandle alle retssager, herunder også dem, der behandles under medvirken
af lægmænd (nämnd), fungere som tinglysnings- og konkursdommer, træffe afgørelse i
sager angående udstykning og sammenlægning af fast ejendom samt bevilge fri proces i
de sager, som han selv kommer til at pådømme. Desuden må han normalt udføre en del
af det arbejde, der ellers påhviler notarier. Hans hovedvirksomhed ligger i reglen ved
tinglysningsvæsenet, hvorhos han sædvanligvis får overdraget ca. % af retssagerne.
Tjenesten som tingssekreterare må ikke uden kgl. resolution udstrækkes over
mere end 3 år.
4. Fortsat tjeneste ved hovrätt (assessor stadiet).

Efter afsluttet tjeneste som tingssekreterare vender dommeraspiranten som
extraordinarie fiskal tilbage til hovrätten, hvor han foruden det normale fiskalsarbejde
ofte får betroet specialopgaver såsom forelæggelse for hovrättens medlemmer af lovforslag,
om hvilke rettens erklæring indhentes, selvstændig forberedende behandling af mere omfattende og vanskelige sager o. lign. Ved indtrædende lejlighed — f. eks. på grund af ferie,
sygdom eller fraværelse i offentlige hverv — meddeles der ham derhos af hovrätten beskikkelse (adjunktion) som medlem afretten, således at han med stemmeret deltager i rettens
afgørelser og beslutninger. Efter mindst 1 års tjeneste som adjungeret medlem kan han
opnå kgl. udnævnelse som extraordinarie assessor og kan efter sådan udnævnelse anses
endelig godkendt som dommeremne.
Muligheden for ansættelse som assessor beror — foruden på egnethed — på, i
hvilket omfang ledige stillinger forefindes og bliver derfor afhængig dels af den normale
afgang ved oprykning i højere stillinger, dels af hovrättsmedlemmernes meget anvendte
beskæftigelse i andre offentlige hverv, jfr. herom nedenfor. Der findes for tiden ialt 46
faste stillinger som e. o. assessor, hvorhos der efter behov kan beskikkes indtil 45 e. o.
assessorer.
Efter assessorudnævnelsen bør den pågældende helst i mindst 2 år gøre tjeneste
som medlem af hovrätten; dette overholdes dog ikke altid strengt. Varigheden af dette
stadium bliver således mindst 3 år, men i praksis som regel betydelig mere, da det ofte
tager 2—3 år at opnå åen til assessorudnævnelsen fornødne samlede adjunktionstid af 1 år.
f).

Afsluttende tjeneste udenfor hovrätten.

Indtil assessorudnævnelsen har dommeruddannelsen fulgt bestemt afstukne og
ufravigelige baner. Det er sædvanligt, at uddannelsen også efter dette tidspunkt fortsættes
og suppleres ved tjeneste udenfor hovrätten, men der åbner sig i så henseende flere forskellige muligheder. Som regel gennemgår kandidaten flere af disse, eventuelt afbrudt af
fornyet tjeneste som dommer i hovrätten. Avancement indenfor hovrätten til ordinarie
assessor (21 stillinger) og hovrättsråd (59 stillinger) indtræder i reglen automatisk uden
hensyn til den pågældendes aktuelle tjeneste.
a) Tingsdomare.
Ved de 21 største retskredse, hvor häradshövdingen på grund af arbejdets omfang må overlade en væsentlig del af det egentlige dommerarbejde til andre, findes stillinger som tingsdomare (i stedet for eller ved siden af tingssekreterare). Tingsdomaren er
häradshövdingens stedfortræder og udfører tillige de samme kvalificerede opgaver som en
tingssekreterare, men er ikke pligtig at tage del i det egentlige notariearbejde.
Tingsdomare udnævnes eller konstitueres ved kgl. resolution. Normalt kræves,
at den pågældende skal være assessor med mindst 2 års tjeneste som medlem af hovrätten.
Besættes stillingen ved konstitution, må denne højst vare i 3 år; dette tager navnlig sigte
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på at muliggøre, at den ordinaire tingsdomare kan gøre tjeneste i Nedre Justitierevisionen. Stillingerne kan såvel være slutstillinger som gennemgangsstillinger til senere
ansættelse som häradshövding.
b) I n s k r i v ni n g s d o m a r e.
Ved de 3 største retskredse er oprettet særskilte stillinger som inskrivningsdomare
(tinglysningsdommer). For disses besættelse m. v. gælder samme regler som for tingsdomare. Disse stillinger betragtes dog som slutstillinger.
c) R e v i s i o n s s e k r e t e r a r e .
Uden at det er krævet som en absolut nødvendig betingelse for ansættelse som
häradshövding eller hovrättsråd, anses det som meget ønskeligt, at den pågældende i
passende tid — mindst 1 år — har gjort tjeneste som revisionssekreterare i den såkaldte
Nedre Justitierevisionen, der forbereder behandlingen af sager, der indbringes for Högsta
Domstolen, derunder også afgørelsen af, om en indbragt sag skal admitteres (fullföljdsdispens). Sådan tjeneste består i mundtlig forelæggelse af sagen for de i dennes behandling deltagende justitieråd (højesteretsdommere). Efter rettergangsreformen, der også
for Högsta Domstolen har gennemført den mundtlige retspleje, indskrænkes revisionssekreterares virksomhed praktis-ik talt til for Högsta Domstolen at forelægge sager om
fullfölj dsdispens.
Som regel opnås forfremmelse til revisionssekreterare tidligst 3 år efter assessorudnævnelsen, idet den pågældende ansættes som tillförordnad revisionssekreterare (9
stillinger). Efter et passende tidsrums forløb kan han enten vende tilbage til sin stilling
i hovrätten eller som tingsdomare eller fortsætte som ordinarie revisionssekreterare (27
stillinger). Det har i en lang årrække været sædvanligt, at de fleste forblev i stillingen som
revisionssekreterare, indtil de kunne opnå udnævnelse som häradshövding, men for at
muliggøre, at den værdifulde uddannelse i Högsta Domstolen opnås så tidligt som muligt,
har kommissionen af 1943 udtalt sig for en begrænsning af tjenesten til højst 3 år.
d) H v e r v i n d e n f o r c e n t r a 1 a d m i n i s t r a t i o n e n m. v.
Fra gammel tid har det været sædvane, at adskillige betroede hverv indenfor
lovgivning og forvaltning overdrages domstolsjurister, d. v. s. assessorer, revisionssekreterare og hovrättsråd (under krigs- og efterkrigstiden også fiskaler), der derfor midlertidigt
fritages for deres tjenesteforretninger indenfor domstolen, men stadig hører til denne og
bevarer deres avancement indenfor denne. Dette gælder således stillingerne som statssekreterare (departementschef) i justitiedepartementet og flere andre departementer
og som chefer for departementernes lagbyråer, der beskæftiger sig med lovgivningsarbejdet
(i modsætning til kansliavdelningerne, der varetager departementernes ekspeditionsmæssige opgaver), samt en del andre stillinger i centraladministrationen. Stillingerne som
justitieombudsman og militieombudsman (to af rigsdagen ansatte embedsmænd, der uafhængigt af regeringen fører tilsyn med dommeres, embeds- og tjenestemænds embedsvirksomhed og eventuelt rejser tiltale for embedsfoisømmelse eller embedsmisbrug henholdsvis indenfor den civile og den militære retspleje og administration) samt en væsentlig
del af det juridiske personale hos disse besættes ligeledes med domstols jurister. Endvidere
benyttes disse i vidt omfang til kommissioner og nævn samt til forberedelse af lovgivningsarbejde. Endelig har en væsentlig del af krigstidens ekstraordinære organer været besat
med domstolsjurister. Hvervene indenfor den egentlige centraladministration er i reglen
af lang varighed.
Benyttelsen af domstolsjurister til andre hverv har taget et sådant omfang, at
det til tider har vakt bekymring for den tilfredsstillende og forsvarlige udøvelse af domstolenes egen virksomhed, ligesom en for tidlig anvendelse til sådanne hverv kan hindre
en mand i at gennemføre den fulde normale dommeruddannelse, navnlig tjenesten som
revisionssekreterare. Der er derfor — bl. a. af kommissionen af 1943 —- givet udtryk for,
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at der bør udvises større tilbageholdenhed, dels således at domstols]urister kun bør overtage virkeligt juridiske hverv, dels således at hvervene kun overdrages til jurister, hvis
dommeruddannelse kan anses for afsluttet.

6.

Videre befordring som dommer.

Som tidligere nævnt opnås udnævnelse til hovrättsråd i reglen efter alder og anciennitet, selvom den pågældende ikke i øjeblikket gør tjeneste ved hovrätten.
Et vist antal hovrättsråd forbliver i hovrätten og har mulighed for der at opnå
forfremmelse til lagman (formand for en hovrättsafdeling), men et betydeligt antal stiler
dog mod udnævnelse til häradshövdinge, af hvilke der for tiden findes 115. En häradshövding forbliver i reglen i samme embede resten af sin embedstid; dog forekommer eksempler på udnævnelse til lagman eller justitieråd.
Avancementet til häradshövding foregår i alt væsentligt som et anciennitetsavancement efter ret faste retningslinjer for beregningen af de forskellige tjenesteformers
relative vægt.
Til justitieråd udnævnes i reglen hovrättsråd og revisionssekreterare med langvarig erfaring i lovgivningsanliggender samt som nævnt undertiden häradshövdinge.

7. Rådhusrätter ne.

Fra gammel tid fandtes i købstæderne selvstændige, kommunale domstole (rådhusrätter), medens det statslige domstolsvæsen kun omfattede landdistrikterne. Siden 1924
er dog en hel del rådhusrätter nedlagt og inddraget under en tilstødende domsaga, ligesom
nyoprettede købstæder ikke har fået tillagt nogen rådhusrätt, men er forblevet under
vedkommende domsaga. For tiden har 45 købstæder rådhusrätt, bestående af en borgmästare og et antal rådmän samt i fornødent omfang assessorer og stadsnotarier, alle
juridisk uddannede. I Stockholm og Göteborg rekruteres rådhusrätterne hovedsagelig
fra de ved selve disse retter antagne aspiranter, medens de øvrige rådhusrätter er for små
til at kunne være selvsupplerende. Disses personel rekruteres i stor udstrøkning fra hovrättsjuristerne (fiskaler og assessorer).
Rådhusrätternes personel er kommunalt ansat og aflønnet, for de højere tjenestemænds vedkommende — borgmästare, rådmän og assessorer — med kgl. udnævnelse efter
kommunal indstilling af tre af ansøgerne, blandt hvilke valget træffes.
Tidligere krævedes til ansættelse i rådhusrätt kun den elementære tingsuddannelse.
Siden 1934 kræves i alle tilfælde, at den pågældende i det mindste har opnået udnævnelse
som fiskal i hovrätten og ifølge dennes vidnesbyrd findes egnet til fortsat virksomhed som
dommer. For rådhusrätterne i Stockholm og Göteborg, der har en udbygget aspirantuddannelse, gælder iøvrigt tildels saglige regler. Stillinger som borgmästare besættes
overvejende med hovrättsråd.
S.

Almindelige bemærkninger.

Hovrättsjuristen er som hovedregel under hele sin uddannelse knyttet til den
bestemte hovrätt, under hvilken han har påbegyndt sin uddannelse. Da der er en ret betydelig forskel på tilstrømningen af aspiranter til de forskellige hovrätter, — navnlig søges
Svea Hovrätt af et meget stort antal og de norrländske hovrätter af for få, — har der været
tendenser til udvikling af en vis forskel både i kvalitetsniveauet og i avancementsmulighederne. Denne forskel må dog i nogen grad opretholdes for ved hurtigere avancement
at gøre de afsides beliggende hovrätter mere tiltrækkende for kvalificerede aspiranter-.
Som tidligere nævnt tillægges der ved bedømmelsen af kandidaternes egnethed
til videre befordring ikke eksamenskarakteren nogen overvejende vægt, hvorimod det afgørende bliver hovrättens personlige indtryk under de forskellige uddannelsesstadier.
Ej heller kandidatens vidnesbyrd fra häradshövdingen efter notarieuddannelsen er bestem-
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niende for hans adgang til at søge hovrättsuddannelse, medmindre det er klart negativt.
Hovrättens afgørelse, der træffes i plenarmøde, synes i reglen grundet på det generelle
personlige indtryk, som medlemmerne — især vedkommende referenter — danner sig
i det daglige samarbejde med ham. I tvivlstilfælde gennemgås de arbejdspræstationer
(promemorier, domsudkast o. lign.), som den pågældende har leveret. Derimod er det i
Stockholms rådhusrätt anordnest, at der hvert kvartal af hver enkelt afdeling afgives
vidnesbyrd til rettens præsidium angående hver af de ved vedkommende afdeling tjenstgørende aspiranter og notarier indeholdende oplysning om tjenestens art (protokolføring,
udkast til vota, promemorier og forelæggelse af sager samt ekspeditionsmæssigt arbejde),
omfang og bedømmelse, afdelingens iagttagelser angående den pågældendes egnethed og
eventuelt yderligere bemærkninger; bedømmelsen af præstationerne sker med anvendelse
af en nærmere fastsat karakterskala; disse vidnesbyrd anvendes som grundlag for afgørelsen
om den pågældendes faste ansættelse i rådhusrätten.
Hovrättens eller rådhusrättens bedømmelse meddeles ikke uden særlig anledning
til den pågældende selv; kun hvis han findes uegnet, meddeler præsidenten (borgmästaren)
ham dette mundtligt med en passende frist til afvikling.
9. Avan cementsaider.

Ved sammenligning af disse tal må bemærkes, at antallet af fiskaler er næsten
4-doblet fra 1925 til 1945. Tin^ssekreterarestillmgerne i deres nuværende placering i uddannelsen indførtes først i 1934 og er derfor ikke medtaget, men forklarer en del af aldersstigningen for assessorer og revisionssekreterare.

I;,
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Bilag VII.

Dommeruddannelsen i Finland.
Efter den fra gammel tid gældende ordning var de vordende dommeres praktiske
uddannelse knyttet til häradsrätterna (domsagorna), idet en aspirant, der opfyldte eksamenskravene, anmeldte sig som praktikant (hovrättsauskultant) for en af hovrätterne og
knyttedes til en under denne hørende häradsrätt, ved hvilken han fulgte häradshövdingen
på tinge. P]fter ca. 1 års tjeneste kunne aspiranten opnå „första förordnande", d. v. s.
beskikkelse som retsformand i sager, der afgøres under medvirken af lægdommere. Efter
ialt 3 års tjeneste som fuldmægtig (biträde) hos en häradshövding, omfattende ledelsen
af 4 ordinære ting eller et tilsvarende antal ekstraordinære tingsdage samt ledelse af
embedet i häradshövdingens ferie eller forfald i ialt 6 uger, tildelte vedkommende hovrätt
ham titel af vicehäradshövding, hvorefter tjenesten ved underret som regel ophørte.
Uddannelsen er nu til en vis grad reguleret gennem en lov af 7. juni 1935, der fastsætter, at der ved hver af landets ca. 70 landjurisdiktioner (domsagor) af vedkommende
hovrätt efter indstilling fra häradshövdingen ansættes en notarie, hvis lønning udredes af
staten. Er der brug for yderligere juridisk uddannet personel, ansættes og lønnes dette af
häradshövdingen. Til ansættelse som notarie udkræves, at vedkommende har bestået
fornøden eksamen, aflagt dommered og i mindst 1 år gjort tjeneste som fuldmægtig (biträde) hos en häradshövding og derunder regelmæssigt overværet de ordinære ting. Notariens kompetence er nøje bestemt i loven og den sig dertil sluttende forordning, men i
det væsentlige begrænset til rent mekaniske og ekspeditionsmæssige opgaver såsom protokolføring, korrespondance, bekræftelse af udskrifter (dog ikke tingbogsattester), indberetninger, udfærdigelse af stævninger og indkaldelser o. lign. Beskikkelse som notarie meddeles kun for 1 år ad gangen.
Titel som vicehäradshövding kan opnås, når vedkommende notarie eller biträde
har forestået ordinære og ekstraordinære ting i ialt ca. 30 sessionsdage samt ledet embedet
i häradshövdingens forfald i ialt 6 uger. Normalt opnås titlen efter 2%—3 års tjeneste.
Til beskikkelse som vikar for häradshövdingen i dennes forfald udkræves, at vedkommende er fyldt 25 år og
a) er vicehäradshövding, eller
b) har virket som notarie i 1 år (indtil halvdelen af dette tidsrum kan dog også aftjenes
som medlem af rådstuvurätt), eller
c) har virket som biträde hos häradshövding i 2 år og deraf i mindst 1 år regelmässigt
overværet de ordinære ting.
Efter uddannelsen ved häradsrätt søger en del af aspiranterne videre uddannelse
ved hovrätten, hvor tjenesten foregår efter lignende principper som i Sverige. Hovrättstjenesten er dog ikke som i Sverige et regelmæssigt led i dommeruddannelsen, men afhænger væsentligst af hovrättens øjeblikkelige personalebehov.
Uddannelsen ved häradsrätt er stærkt skattet og søges i stort omfang af jurister,
der ikke agter at gå videre ad dommerbanen, men som vil overgå til advokatvirksomhed
eller administrative stillinger. På grund af den stærke tilgang er der fremkommet klager
dels over, at det begrænsede antal stillinger afskærer adskillige unge jurister fra at opnå
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denne uddannelse, dels over, at häradshövdingene i for vidt omfang må overlade de egentlige dommerforretninger til notarier og biträde af heiLsyn til disses uddannelse, og at tjenesten i et vist omfang bliver ulønnet, idet häradshövdingene af velvilje antager biträde,
som der egentlig ikke er brug for, samt at det mere kvalificerede arbejde overlades til det
faste kontorpersonale i stedet for til de urutinerede jurister. Der har derfor også været
slået til lyd for at inddrage hovrätterne og rådstuvurätterne i dommeruddannelsen og at
autorisere anden praktisk uddannelse for advokater og administrative jurister.

»
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Bilag VIII.

Dommeruddannelsen i England.

Det er velkendt, at de juridiske dommere i England hentes fra sagførerstanden
(barristers). Bortset fra en vis anciennitet som sagfører — i Court of Appeal 15 år, i High
Court 10 år og i County Courts og Magistrate's Courts 7 år — kræves ingen yderligere
særlig uddannelse. Også de til visse lavere domstole (County Courts og Borough Quarter
Sessions) knyttede registrars og recorders, der udøver domsmyndighed i visse sager, er
sagførere (barristers eller solicitors), der tildels bevarer deres sagførervirksomhed ved siden
af domstolshvervet. Det samme gælder som regel om de læge fredsdommeres juridiske
rådgivere eller clerks.
Undertiden udnævnes dommere i County Courts til medlemmer af High Court,
ligesom medlemmer af denne domstol kan rykke op i Court of Appeal eller House of Lords,
men iøvrigt er det hovedreglen, at stillinger i disse domstole besættes med personer af den
fornemste grad indenfor advokatstanden, King's Counsel. På grund af det meget begrænsede antal juridiske dommerstillinger i England — i de overordnede domstole 52, ved
underretterne (County Courts og Magistrates) ca. 110 — og deres høje anseelse har det
stedse været muligt at besætte dem med jurister af meget høj kvalitet, uanset at dommerlønningerne omend overordentlig høje i sammenligning med danske forhold (for dommere
i County Courts og for Magistrates £ 2.000 årlig, for dommere i de overordnode domstole
£ 5.000 årlig eller mere) ofte ligger væsentligt under, hvad dommerne tjente som sagførere
inden deres udnævnelse.
I Skotland, hvis retsorganisation og retspleje iøvrigt på adskillige punkter afviger
fra den engelske, rekruteres dommerstanden stort set på tilsvarende måde. Sheriff Courts,
hvor det overvejende antal såvel af civile som af kriminelle sager behandles i 1. instans,
beklædes enten af Sheriff Principal, i reglen en af de ledende advocates, der bevarer sin
sagførervirksomhed ved siden af dommerlivervet, eller af Sheriff Substitutes, der lønnes
med £ 1.100—1.750 årlig og ikke kan have anden beskæftigelse, og som må have udøvet
virksomhed som advocate eller solicitor i mindst 5 år. Dog kan egnede personer uden at
opgive deres private virksomhed udnævnes til ulønnede Honorary Sheriff Substitutes.
Om domstolsvæsenet i England og Skotland henvises iøvrigt til fremstillinger
af Theodor Petersen i Retsliv og Retspleje i England, navnlig p. 86 ff., og af C. F. Hadding
i Svensk Juristtidning 1948 p. 413 ff., 545 ff. og 707 ff.
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Bilag IX.

Dommeruddannelsen i Tyskland.

De grundlæggende bestemmelser for dommeruddannelsen i Tyskland fandtes i
Gerichts Verfassungsgesetz af 27. januar 1877, hvorefter adgangen til dommerhverv var
betinget af aflæggelsen af to eksaminer, den første efter et 3-årigt universitetsstudium, den
anden efter en 3-årig praktisk uddannelse i forskellige juridiske tjenestegrene. Medens
disse rammer for uddannelsen var fælles for hele riget, var den nærmere udformning af de
pågældende eksaminer og af den praktiske uddannelse overladt til de enkelte lande og
udviste i enkeltheder ret betydelige forskelligheder, indtil der efter den nazistiske magtovertagelse gennem forskellige forordninger i 1934 og 1935 indførtes en fælles uddannelsesordning for hele riget, som dog ikke i sin principielle opbygning, omend i mange enkeltheder afveg fra den hidtil gældende ordning. Om uddannelsesordningen efter krigens
afslutning har udvalget ikke søgt tilvejebragt nærmere oplysninger, da forholdene formentlig endnu ikke har stabiliseret sig tilstrækkeligt til, at en endelig ordning kan antages
at være fastlagt, hvorved navnlig bemærkes, at forholdene i Østtyskland kan ventes at
ville afvige stærkt fra den hidtidige ordning1).
Som nævnt indledtes dommeruddannelsen med et juridisk universitetsstudium på
normalt 3 år, for hvilket forskrifter fandtes fastsat i de i de enkelte lande — fra 1934 for
hele riget — udstedte eksamensordninger (Prüfungsordnungen), navnlig med hensyn til
obligatorisk deltagelse i nærmere angivne forelæsninger og øvelser.
Den første prøve (Erste juristische Prüfung, Universitätsschlussprüfung, Fakultätsprüfung, Erste höhere Justizdienstprüfung) eller referendar eksamen afholdtes sædvanligvis for en særlig af de overordnede retter eller af centralforvaltningen nedsat eksamenskommission bestående af repræsentanter for domstolene, forvaltningen og universiteterne. I Sachsen, Bayern, Württemberg og Hessen aflagdes eksamen dog for fakultetet
med censorer fra domstole og forvaltning. Siden 1934 aflagdes prøven udelukkende for
særlige af rigs justitsminister en beskikkede, til Kammergericht Berlin og forskellige Oberlandesgerichte knyttede Justizprüfungsämter, bestående af repræsentanter for domstolene, anklagemyndigheden, sagførerstanden, forvaltningen og universiteterne. Allerede
denne sammensætning af eksamenskommissionerne viser klart, at der lagdes mindre va3gt
på det teoretiske retsstudium end på kandidaternes egnethed for praktisk tjeneste, og
dette har også fundet udtryk i den nærmere angivelse af denne eksamens formål, der
f. eks. i den hamburgske Prüfungsordnung angives at være at give kandidaten lejlighed
til at vise ikke blot sit kendskab til retsreglerne, men også og navnlig til deres anvendelse
og at godtgøre sin forståelse for lovgivningsformål og for den indre sammenhæng mellem
den private og den offentlige ret, medens det i Justizausbildingsordning af 4. januar 1939
direkte udtales, at formålet er at fastslå, om kandidaten har en sådan retsvidenskabelig
uddannelse og praktisk forståelse, at han under hensyntagen til hans hele åndelige indstilling er egnet til fortsat uddannelse. Prøven bestod sædvanligvis i besvarelsen af en række
skriftlige opgaver under opsyn og med begrænsede hjælpemidler samt en mundtlig prøve;
hertil sluttede sig ofte udarbejdelsen af en afhandling om et opgivet emne i løbet af et
tidsrum af 4—6 uger.
x

) Om de i de enkelte lande gældende uddannelsesordninger henvises nærmere til oversigter i Deutsche
Richter-Zeitung 1928 p. 73 ff. samt særlig om den preussiske uddannelsesordning til en indgående
fremstilling i Juristische Wochenschrift 1931 p. 978 ff. Med hensyn til den fra 1934 for hele riget gældende uddannelsesordning henvises til Palandt u. Richter: Die Justizausbildungsordnung des Reiches
(2. udg. Berlin 1939).
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Efter bestået prøve overgik kandidaten under betegnelsen referendar til den praktiske uddannelse, den såkaldte Vorbereitungsdienst. Denne, der sædvanligvis havde en
samlet A^arighed af 3 år, faldt i forskellige stadier af nærmere angiven — mellem de enkelt«;
lande stærkt varierende — rækkefølge og varighed. Som faste led i uddannelsen må navnlig fremhæves:
a) Amtsgericht (8—15 mdr.), ofte fordelt i 2 stadier ved henholdsvis en mindre og en
større ret; hertil sluttede sig undertiden kumulativt eller alternativt tjeneste ved en
Arbeitsgericht;
b) Landgericht (4—12 mdr.);
c) adskillige steder tillige Oberlandesgericht (4—6 mdr.);
d) Staatsanwaltschaft (2—6 mdr.);
e) Rechtsanwalt og Notar (4—12 mdr.);
f) adskillige steder tillige tjeneste ved en forvaltniiigsinstan.s, i reglen i lokalforvaltningen (3—12 mdr.).
På alle stadier lagdes afgørende vægt på uddannelsens alsidighed, og det betonedes
som regel stærkt, at tjenestens formål primært var uddannelse og kun sekundært aflastning af tjenestestedernes arbejdsbyrde. Tjenesten i retterne bestod dels i bistand ved
sagernes forberedelse, herunder udarbejdelse af promemorier (Relationen) til brug ved
domsforhandling, indeholdende oversigt over sagens faktiske oplysninger, tvistepunkter
og henvisning til præjudikater og litteratur, dels i protokolføring, forslag til afgørelsen og
udarbejdelse af domsudkast. Hertil sluttede sig ofte praktiske øvelser, bestående i skriftlig
eller mundtlig behandling af teoretiske eller konkrete retstilfælde. Jævnsides med den
praktiske tjeneste og med udgangspunkt i denne måtte referendarerne fortsætte det teoretiske studium, og der klagedes hyppigt over, at de navnlig på de senere stadier forsømte
den praktiske tjeneste til fordel for manuduktion.
Efter afslutningen af referendartjenesten afiagdes den anden eksamen (Zweite
Prüfung, Grosse Staatsprüfung) eller assessoreksamen for en særlig af centralforvaltningen
nedsat eksamenskommission, i hvilken justitsvæsenets og forvaltningens repræsentation
var endnu mere fremtrædende end ved referendareksamen. Denne eksamens formål var
i mindre grad en kundskabsprøvelse end en prøvelse af, hvorvidt kandidaten var egnet til
de stillinger, til hvilke eksamen var adgangsbetingelse; det udtales således f. eks. i den
hamburgske Prüfungsordnung, at formålet er at fastslå, om kandidaten besidder det for
udøvelsen af dommerhvervet fornødne kendskab til privat og offentlig ret og er i stand til
at anvende retsreglerne på praktiske tilfælde, og i den for hele riget gældende forordning
af 4. januar 1939 angives formålet at være at fastslå, om kandidaten efter sine almene
og faglige kundskaber, sine praktiske anlæg og det samlede indtryk af hans personlighed
kan anses for egnet til dommerhvervet. Prøven bestod i besvarelsen af en række skriftlige
opgaver, herunder som regel udarbejdelse af betænkning over en eller flere komplicerede
retssager på grundlag af sagsakterne og med benyttelse af alle hjælpemidler i løbet af et
nærmere fastsat tidsrum, samt en mundtlig eksamination, der dog langtfra altid var særlig
indgående, og som enkelte steder kun anvendtes i tilfælde, hvor de skriftlige arbejder
måtte rejse tvivl om kandidatens egnethed. Visse steder inddroges tillige arbejdspræstationer under referendartjenesten som grundlag for eksamenskommissionens bedømmelse
af kandidaten.
Denne eksamen, der gav kandidaten ret til at føre betegnelsen assessor, blev som
regel bestået af 60—80 pct. af kandidaterne. Indenfor visse snævre grænser kunne de,
der ikke havde bestået, efter en tids forløb indstille sig påny, dog som regel kun een gang.
Assessoreksamen var en betingelse ikke blot for ansættelse som dommer, men også som
Staatsanwalt og for virksomhed som Rechtsanwalt eller Notar. I visse lande var den tillige adgangsbetingelse for ansættelse i overordnede stillinger indenfor forvaltningen. Referendaruddannelsen søg.tes derfor af mange andre end dem, der ønskede at fortsætte ad
dommerbanen, hvorved bemærkes, at akademiske grader (navnlig doktor- og licentiattitlerne) og referendareksamen ikke i sig selv var tilstrækkelige som forudsætning for ansættelse i offentlige juridiske stillinger og hverv. Det kan således nævnes, at der i 1931
var ikke mindre end ca. 8 500 referendarer under uddannelse i Preussen alene.
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Bilag X.

Brevveksling med præsidenten for Københavns Byret angående spørgsmålet om tilrettelæggelse af en «ærlig elementæruddannelse ved byretten.

JUSTITSMINISTERIETS UDVALG
VEDR, DOMMERES UDDANNELSE
København, den 18. november 1949.

Som det fremgår af de hr, præsidenten underhånden tilstillede, til brug ved udvalgets
arbejde udarbejdede betænkninger fra to af udvalget nedsatte underudvalg vedrørende
henholdsvis dommeruddannelse ved landsretterne og rationalisering af fuldmægtigarbejdet ved underretterne, har udvalget drøftet indførelsen af en ordning, hvorefter udnævnelse til dommerstilling ved underretterne og de kollegiale retter bortset fra Højesteret
som altovervejende hovedregel skal være betinget af en nærmere beskrevet 1%—2-årig
uddannelse ved landsretterne. Sådan landsretsuddannelse — hvortil deltagerne tænkes
indkaldt i en alder af 32—35 år — skal efter forslaget kun stå ubetinget åben for personer
med en nærmere angivet forudgående uddannelse, hvoraf som fælles krav navnlig fremhæves mindst 2 års alsidig uddannelse som dommerfuldmægtig, medens personer, der ikke
opfylder disse krav, kun vil kunne opnå adgang til landsretsuddannelsen med justitsministeriets i hvert enkelt tilfælde meddelte tilladelse. Endvidere foreslås fuldmægtigarbejdet ved underretterne tilrettelagt således, at fuldmægtigene opnår en så alsidig uddannelse som muligt, og at rent manuelt og rutinemæssigt arbejde henlægges til kontormedhjælpere, medmindre særlige — især uddannelsesmæssige — hensyn tilsiger en anden
ordning.
Idet adgangen til landsretsuddannelsen betinges af visse virksomhedskrav, som i
reglen ikke vil være opfyldt af det til Københavns Byret knyttede juridiske personale,
vil dette efter forslaget kun efter særlig tilladelse fra justitsministeriet kunne opnå adgang
til landsretsuddannelsen og dermed til dommerstilling. De foreslåede virksomhedskrav
er efter udvalgets opfattelse velbegrundede og bør kun undtagelsesvis fraviges, men er,
som det fremgår af betænkningerne, udformet med sagligt henblik på dommerfuldmægtiguddannelsen. Såfremt en tilsvarende alsidig uddannelse kan tilrettelægges ved Københavns Byret, vil udvalget imidlertid tage under overvejelse helt eller delvis at sidestille
sådan tjeneste med dommerfuldmægtigvirksomhed. En sådan ordning må efter udvalgets
skøn også være af væsentlig interesse for byretten af hensyn til sikringen af kvalificeret
tilgang til rettens sekretær- og j'uldmægtigstiliinger, navnlig under hensyn til, at der hidtil
i et vist omfang er sket avancement fra disse stillinger til dommerstillinger.
Det er udvalget bekendt, at der allerede nu praktiseres en turnusordning for
rettens sekretærer og fuldmægtige, hvorved disse i løbet af en længere årrække kommer
til at gøre tjeneste på samtlige rettens forskellige virkefelter. Da imidlertid en elementær
alsidig uddannelse kan opnås væsentlig hurtigere på et dommerkontor og ialtfald forudsættes afsluttet så tidligt, at indkaldelse til landsretsuddannelsen kan ske inden deltagernes fyldte 35. ar, vil ligestilling af tjeneste ved byretten med dommerfuldmægtigvirksomhed, idet der i begge tilfælde må lægges vægt på uddannelsens alsidighed, i væsentlig grad miste sin praktiske betydning, hvis byretsuddannelsen kræver væsentligt
længere tid end dommerfuldmægtiguddannelsen. Det bør derfor formentlig overvejes,
hvorvidt en uddannelsesmæssigt tilfredsstillende turnus vil kunne tilrettelægges over et
kortere tidsrum end nu, f. eksi. 2 eller 3 år.
Under henvisning til det anførte og til de mellem hr. præsidenten og repræsentanter
for udvalget den 10. oktober 1949 førte forhandlinger skal man udbede sig en udtalelse
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om, hvorvidt det vil være muligt ved byretten at tilrettelægge en elementær uddannelse,
der i henseende til varighed og alsidighed kan sidestilles med den i forslaget krævede dommerfuldmægtigvirksomhed. I bekræftende fald bedes forslag om tilrettelæggelsen og varigheden af en sådan uddannelse nærmere udformet under hensyntagen til de i betænkningerne udtrykte synspunkter. Der udbedes i så fald tillige en udtalelse om, hvor mange
uddannelsesstillinger der eventuelt vil kunne oprettes, og hvorvidt en sådan uddannelse
hensigtsmæssigst gennemføres i rettens nuværende tjenestemandsstillinger, eller om der
bør indføres en særlig klasse af uddannelsesstillinger, eventuelt ved inddragelse af disse
under den almindelige dommerfuldmægtigorganisation.
P. u. v.
sign. Victor Hansen.

sign. M. Johs. Mikkelsen.

Præsidenten for Københavns Byret.

Tilbagesendes udvalget, idet jeg skal udtale, at jeg må lægge den allerstørste
vægt på, at indførelse af nye regler vedrørende dommeruddannelse ikke forringer muligheden for, at kvalificerede jurister inden for byrettens faste personale kan opnå adgang til
dommerembede, og at jeg derfor er stærkt interesseret i, at der ved den nærmere gennemførelse af de nævnte regler må blive åbnet adgang for deri interesserede og velegnede
jurister i byretten til at gennemgå den i forslaget omhandlede landsretsuddannelse.
Den stærke specialisering af arbejdet i byretten gør det vel praktisk talt ugørligt
at gennemføre en turnustjeneste inden for samtlige byrettens forretningsområder i løbet
af 2 år. Jeg vil dog gerne hertil anføre, at jeg stiller mig noget skeptisk overfor muligheden
af selv på et dommerkontor at give en ung fuldmægtig en ,.alsidig og elementær" uddannelse
i løbet af 2 år. I alt fald vil den pågældende sikkert ikke i løbet af den korte tid få lejlighed til
at beskæftige sig med mere krævende opgaver, som formentlig alene vil kunne vise, om pågældende er egnet. Imidlertid får spørgsmålet formentlig ikke større praktisk betydning,
da der sikkert i de fleste tilfælde rent faktisk vil blive spørgsmål om flere års tjeneste som
dommerfuldmægtig, inden pågældende har opnået den foreskrevne alder for landsretsuddannelsen. Jeg kan derfor heller ikke se, at der i den omstændighed, at turnustjenesten ibyretten i øjeblikket varer 8—10 år, skulle være nogen hindring for, at byrettens jurister
kunne få adgang til landsretsuddannelsen. Jeg vil i denne forbindelse fremhæve, at den
jurist, der med interesse for arbejdet har gennemgået turnustjeneste inden for alle byrettens
forretningsområder, derved på grund af det store antal verserende sager har kunnet skaffe
sig en uddannelse og en erfaring, som jeg må mene står på højde med en dommerfuldmægtigs. Hertil kommer, at det på et specielt område, nemlig arbejdet med de egentlige
retssager, under hensyn til det store juridiske personale og det betydelige antal dommere,
vil være muligt at få interesserede og velegnede jurister knyttet til de afdelinger, der er
beklædt af dommere, som på deres side måtte være interesseret i at uddanne juristerne.
Der består således her mulighed for at opnå et nært samarbejde mellem dommeren og den
juridiske protokolfører ved domskoncipering og drøftelse af sagerne samt selvstændigt
protokollat, et arbejde, der i høj grad vil kunne gøre protokolføreren moden til at deltage i
den senere landsretsuddannelse.
Jeg skal derfor som resultat af de foran anførte betragtninger udtale, at jeg finder
det muligt her ved byretten at tilrettelægge en uddannelse, der kan sidestilles med den i
forslaget nævnte dommerfuldmægtigvirksomhed. Med hensyn til den nærmere gennemførelse heraf må jeg imidlertid nære overvejende betænkelighed ved at etablere særlige
uddannelsesstillinger, som midlertidig besættes af jurister, der ikke er fast knyttet til
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byretten. Jeg må for mit vedkommende lægge afgørende vægt på, at det daglige arbejde
her i byretten kan afvikles uden vanskeligheder. Som anført har arbejdets omfang på
mange områder nødvendiggjort en stærk specialisering. Jeg tror derfor, at det vil kunne
medføre betydelige vanskeligheder, om byretten til stadighed skulle have til disposition
et større antal fremmede folk, som næppe i den korte tid, der ville stå til deres rådighed,
ville kunne nå at sætte sig rigtigt ind i arbejdet; deres arbejdskraft ville derfor blive af
tvivlsom værdi for byretten, ligesom jeg ikke mener, at de pågældende selv ville få tilstrækkelig glæde af uddannelsen. Jeg kan heller ikke se, at der skulle være nogen praktisk
trang til på denne måde at benytte byretten som undervisningsstedet for et antal aspiranter til den senere landsretsuddannelse. Hvad specielt angår mulighederne for centraladministrationens folk for at skaffe sig den påkrævede virksomhed inden landsretsuddannelsen vil der formentlig ikke være anledning til at fravige den hidtidige ordning,
hvorefter de pågældende får uddannelse på et dommerkontor i provinsen og derved får
lejlighed til i løbet af et noget kortere tidsrum at skaffe sig nogenlunde indsigt i de underretterne hørende sagsområder, ligesom de vil få lejlighed til at komme i en for deres senere
virksomhed som dommer nyttig berøring med befolkningskredse uden for København.
Derimod må jeg finde det særdeles ønskeligt, at man forså vidt angår egnede personer inden for byrettens eget personale anerkender disse til en eventuel landsretsprøve.
Min tanke er, at jeg, såfremt ordningen med dommeruddannelsen gennemføres, kunne
tænke mig at tilrettelægge en turnus over 5—7 år, således at forstå, at de 7 års tjeneste
udkræves for at den pågældende kan være fuldt uddannet til bestridelse af byrettens formål, men at jeg må anse 5 års tjeneste for fuldt forsvarligt som grundlag for en prøvelse
i landsretten.
Det er min hensigt at orientere mig om, hvem der blandt personalet ville va^re
interesseret i at få den påkrævede hurtige turnustjeneste med særligt henblik på deres adgang til landsretsuddannelse. Det vil formentlig vise sig, at der kun bliver tale om, at ret
få jurister kan komme i betragtning. Jeg mener ikke, at der er praktisk trang til at normere
disse i særlige stillinger, og må ligefrem fraråde dette, da det kan medføre en uheldig deklassering af det personale, der foretrækker arbejdet i byretten.
Jeg vil naturligvis lægge den største vægt på, at det i loven fastslås, at sådanne
personer, der havde gennemgået turnus ved byretten, og som efter min mening var kvalificerede, kunne få samme adgang til landsretsprøven som dommerfuldmægtige.
Københavns Byret, den 20. marts 1950.
sigll. Jørgen Jensen.
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Bilag XII»

Fremgangsmåden ved dommerudnævnelser i udlandet.
Indledningsvis bemærkes, at det indenfor de nordiske og vesteuropæiske retsforfatninger har været en næsten undtagelsesfri regel, at de faste dommerstillinger besættes
med personer med en nærmere foreskrevet juridisk uddannelse, at udnævnelsen foretages
af den højeste centrale forvaltningsmyndighed, og at udnævnelsen sker for livstid med
særlige regler angående dommeres afsættelse til betryggelse af domstolenes uafhængighed.
Tilsvarende regler gælder i Amerikas Forenede Stater for dommerne i forbundsdomstolene,
hvorimod enkeltstaternes dommere som regel er folkevalgte for et begrænset tidsrum.
Med den statsretlige ændring i styrelsesformen i de østeuropæiske folkedemokratier er i
reglen fulgt en ændring i domstolenes stilling, således at dommerne ansættes ved direkte
valg eller af den lovgivende forsamling, ikke nødvendigvis skal være i besiddelse af juridisk uddannelse og i henseende til afsættelighed er ligestillet med andre statstjenestemænd.
Fra disse fra danske regler stærkt afvigende ordninger bortses i det følgende.
A. Norge.
Dommere udnævnes af kongen i statsråd. Alle stillinger — selv som højesteretsj ustitiarius — besættes efter opslag og ansøgning. Udnævnelsen sker gennem justitsdepartementet, så vidt oplyst uden nogen indstilling fra domstolenes side.
B. Sverige.
Ved de statslige domstole, nemlig häradsrätterne, hovrätterne og Högsta Domstolen, udnævnes dommere (d. v. s. häradshövdinge, tingsdomare, inskrivningsdomare,
president og lagmän i hovrätt, hovrättsråd, assessorer, justitieråd og revisionssekreterare)
af kongen. Uden opslag og ansøgning besættes kun de højeste dommerstillinger (justitieråd og hovrättspresidenter). De øvrige dommerstillinger i hovrätt besættes uden opslag, men efter ansøgning og på grundlag af indstilling fra hovrättens president. Indstillingen er ikke bindende for regeringen. Häradshövdinge udnævnes efter opslag og ansøgning på grundlag af indstilling fra vedkommende hovrätts president, men der er intet til
hinder for, at der indstilles eller udnævnes en person, som ikke eller først; efter opslagets
udløb har indgivet ansøgning.
For de kommunale domstole (rådhusrätterne) gælder en særlig ordning af hensyn
til de til disse domstole knyttede dommeres opgaver i kommunalforvaltningen. Også her
udnævnes dommerne (borgmästare, rådmän og assessorer) af kongen, men udnævnelsen
sker på grundlag af en indstilling omfattende tre personer, af hvilke den ene skal udnævnes;
indstillingen er således forsåvidt bindende for regeringen. Indstillingen sker for borgmästares vedkommende efter afstemning blandt kommunalvælgerne om de ansøgende;
for rådmän og assessorer afgives indstillingen af kommunalbestyrelsen.
C. Finland.
Medlemmerne af de højeste domstole (Högsta domstolen og Högste förvaltningsdomstolen) udnævnes af republikens præsident i statsråd uden opslag og ansøgning efter
indstilling fra vedkommende domstol.
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løvrigt er det den almindelige regel, at udnævnelse sker efter opslag og ansøgning.
Kun rettidigt indkomne ansøgninger kan tages i betragtning. Af ansøgerne indstiller
centralstyrelsen (justitiedepartementet) tre, blandt hvilke regeringen (statsrådet) træffer
sit valg. Udvalget er ikke i besiddelse af oplysninger om, hvorvidt der fra domstolene
afgives indstilling om besættelsen af dommerstillinger ved underretterne og hovrätterne.
I).

England.

Fredsdommere (Justices of the Peace) udnævnes af Lord Chancellor; disse stillinger er i visse tilfælde knyttet til andet offentligt hverv (borgmester, formand for kommunale råd), og udnævnelsen følger i så fald automatisk efter valget til det pågældende
hverv, men iøvrigt besættes de nævnte stillinger efter indstilling fra de kommunale råd,
tildels efter politiske hensyn. Dommere i County Courts udnævnes af Lord Chancellor.
Alle øvrige dommere udnævnes af kongen, dommere i de underordnede kriminelle domstole
(magistrates og recorders) efter indstilling af indenrigsministeren (Home Secretary), dommere i High Court efter indstilling af Lord Chancellor og dommere i Court of Appeal og
House of Lords samt præsidenterne for de forskellige afdelinger af High Court efter indstilling af premierministeren.
Som almindelig regel findes indenfor den engelske administration særlige forfremmelsesråd, bestående af de højeste tjenestemænd indenfor den pågældende styrelsesgren,
men da udnævnelser til stillinger, der lønnes med over £ 900 årlig, ikke behandles i forfremmelsesråd, og da de laveste dommerlønninger — bortset fra Justices of the Peace,
der er ulønnede — andrager £ 2.000 årlig, har disse forfremmelsesråd ingen indflydelse på
dommerudnævnelserne.
E. Frankrig.
Dommere udnævnes af republikens præsident efter indstilling fra 1e Conseil supérieur de 1a magistrature, der består af præsidenten, justitsministeren, 6 af nationalforsamlingen blandt dennes medlemmer valgte personer, 4 fra de forskellige domstole ud• pegede dommere og 2 af præsidenten udpegede jurister, som hverken tilhører parlamentet
eller dommerstanden. Le Conseil supérieur udøver tillige disciplinærmyndighed over
dommere og overvåger domstolenes administration og uafhængighed.
F. Tyskland.
De stærkt politisk betonede synspunkter, der siden nazismens magtovertagelse
i 1933 har været gældende for uddannelsen og rekrutéringen af den tyske dommerstand,
bevirker, at de i Tyskland hidtil gældende regler næppe har interesse for udvalgets undersøgelser. Da derhos efterkrigstidens udvikling endnu ikke kan siges at have fundet et fast
leje, har udvalget ikke fundet anledning til at indhente nærmere oplysninger om den nugældende ordning.
G.

Schiveiz.

Fra gammel tid besættes dommerstillingerne såvel i forbundsdomstolene som i de
kantonale domstole ved valg. I visse kantoner — navnlig de mindre — sker valget til
kantonens domstole direkte, men i de fleste kantoner og ligeledes til forbundsdomstolene
indirekte gennem folkerepræsentationen. I et par kantoner udpeges underretsdommerne
af overretten, i en enkelt af overretten og regeringen i forening. Valget gælder for begrænset
tid, i reglen 3—6 år, men genvalg er sædvanligt. Juridisk uddannelse er kun undtagelsesvis
et ubetinget krav.
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Bilag XIII.

Særlige udnævnelsesordninger i Danmark.

I enkelte tilfælde er administrationens frihed med hensyn til valget blandt ansøgerne til en ledig stilling begrænset ved lovregler. Dette gælder således med ganske
enkelte undtagelser ved besættelse af folkekirkens præsteembeder, jfr. lovbekendtgørelse
nr. 245 af 7. maj 1949 om menighedsråd §§ 34—37, hvorefter der af vedkommende menighedsråd indstilles normalt 3 af ansøgerne; en enstemmigt som nr. 1 indstillet ansøger
skal altid indstilles til at modtage kgl. udnævnelse; iøvrigt har kirkeministeriet frit valg
blandt de indstillede, men kan ikke indstille andre til udnævnelse og ej heller, hvis de indstillede opfylder de formelle betingelser for beskikkelse til præst i folkekirken, kassere menighedsrådets indstilling og foretage fornyet opslag. Ved besættelse af bispeembeder
foretages afstemning blandt stiftets menighedsrådsmedlemmer; kun de personer, på hvem
der afgives stemmer, kan indstilles til kgl. udnævnelse, og den, der opnår over 2/3 af de afgivne stemmer, skal af kirkeministeriet indstilles til kgl. udnævnelse, jfr. nærmere lovbekendtgørelse nr. 159 af 29. marts 1950 om bispeembeders besættelse m. v. §§ 2—7.
I henhold til lov nr. 200 af 12. april 1949 om det kommunale skolevæsens styrelse
og tilsyn § 38 besættes lærerembeder ved det kommunale skolevæsen udenfor København
efter indstilling fra skolekommissionen og skolenævnet af 3 ansøgere; en kvalificeret ansøger til et almindeligt lærerembede, der indstilles som nr. 1 med alle stemmer, skal ansættes, men iøvrigt er den kaldsberettigede myndighed frit stillet i sit valg blandt de indstillede, hvilket også gælder med hensyn,til alle lærerstillinger ved kommunale gymnasieskoler; under særlige betingelser kan den kaldsberettigede myndighed dog foranledige
nyt opslag, besætte et embede uden opslag eller kalde en ikke indstillet kvalificeret ansøger til embedet. Ifølge samme lovs § 39 besættes stillinger som skoleinspektør, rektor,
stadsskoleinspektør og skoledirektør ved det kommunale skolevæsen af kongen efter indstilling fra skolekommissionen og skolenævnet omfattende 5 af ansøgerne; loven indeholder
ikke bestemmelser om, i hvilket omfang denne indstilling er bindende for undervisningsministeriet.
Ved kgl. anordning nr. 162 af 15. maj 1932 om regler for ansættelse af professorer
ved Københavns Universitet er det bestemt, at professorembeder i almindelighed skal
besættes efter opslag. ^Efter opslagets udløb bedømmes ansøgernes kvalifikationer af et
blandt de nærmest fagkyndige universitetslærere nedsat udvalg på som regel 3 medlemmer.
Hvis udvalgets indstilling af en bestemt ansøger med en nærmere angivet majoritet tiltrædes i et fakultetsmøde, lægges den til grund for fakultetets indstilling, medens der i
modsat fald efter de i anordningens § 6 indeholdte nærmere regler skal afholdes konkurrence under ledelse af en konkurrencekomite bestående af et antal fakultetsmedlemmer
og 2 eller 3 udenfor fakultetet stående danske eller udenlandske videnskabsmænd. Konkurrencekomiteens indstilling afgives direkte til undervisningsministeriet. Anordningen
tillægger ikke fakultetets eller konkurrencekomiteens indstilling nogen bindende virkning
for ministeriet.
Særlige organer til medvirken ved forfremmelser og besættelse af ledige stillinger
er iøvrigt udformet indenfor søværnet og postetaten.
For søværnet findes særlige bedørnmelsesråd henholdsvis for søofficerer, for maskinmestre, intendanter og materiebnestre, for personel af kvarterraestergruppen og for personel af underkvartermestergruppen. Bedømmelsesrådet for søofficerer består af chefen
for marinestabén samt 2 af marineministeriet udpegede søofficerer af kontreadmirals-
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eller kommandørsgrad. Rådet skal dels een gang årlig afgive bedømmelse over samtlige
søofficerer med undtagelse af officerer af admirals- og kommandørsgrad, dels afgive erklæring i de sager, som af marineministeriet forelægges rådet, bl. a. samtlige udnævnelsessager vedrørende søofficerer. Rådet kan tilkalde andre søofficerer til — uden stemmeret —
at give oplysninger vedrørende de officerer, over hvem bedømmelse skal afgives. Rådets
erklæring afgives bl. a. på grundlag af forfremmelsesbedømmelser fra vedkommende
søofficerers umiddelbare foresatte, hvilke bedømmelser afgives på en af marineministeriet
foreskreven formular ved tjenestefratræden, ombytning af specialtjeneste, chefskifte og
i øvrigt mindst een gang årligt: Ved indsendelsen af rådets erklæring skal rådet dels afgive
en skematisk bedømmelse af de pågældende søofficerer, udtrykt ved talværdi efter en nærmere fastlagt skala, dels udtale sig om, hvorvidt hver enkelt er i besiddelse af de egenskaber,
som vil være til nytte i de særlige stillinger, som der måtte være tale om. Særvota skal
anføres i forhandlingsprotokollen, der medsendes til ministeriet. På tilsvarende måde er
de øvrige bedømmelsesråd organiseret, dog at de altid er sammensat af befalingsmænd i
visse nærmere angivne stillinger med henholdsvis chefen for marinestaben, chefen for
kystnåden og lederen af personelkontoret som formænd.
Indenfor postetaten har der siden 1916 eksisteret et såkaldt .forfremmelsesråd,
bestående af generaldirektøren, afdelingscheferne, kontorcheferne i generaldirektoratets
1. ekspeditionskontor (personalekontoret) og 5. ekspeditionskontor, overpostmesteren,
overpostinspektørerne og overtelegrafinspektøren. Rådet behandler spørgsmål om besættelse af alle stillinger i 2.—7. lønningsklasse. Efter en almindelig drøftelse af ansøgningerne tilkendegiver generaldirektøren til protokollen, hvem han vil bringe i forslag
til stillingen, hvorefter ethvert af medlemmerne kan forlange sine udtalelser tilført protokollen; afstemning finder ikke sted, men protokollen forelægges ministeren, forinden udna^vnelsen sker.
Indenfor toldvæsenet afgives udtalelser om ansøgere og indstillinger om ledige stillingers besættelse af vedkommende toldforvalter, toldinspektør og overtoldinspektør.
Noget egentligt forfremmelsesråd findes ikke, men der holdes i departementet månedlige
møder med de 5 overtoldinspektører, hvor der bl. a. foretages en orienterende drøftelse af
besættelsen af ledige stillinger og ansøgernes kvalifikationer.
For tjenestemænd under statsbanerne forsynes ansøgninger om forflyttelse og forfremmelse med påtegning fra ansøgerens tjenestested om hans arbejdsevne, kundskaber,
sikkerhed i arbejdets udførelse, optræden overfor publikum, evne som arbejdsleder og
egnethed til den ansøgte stilling m. v. Noget forfremmelsesråd findes ikke, men ansøgeren,
der har krav på at blive gjort bekendt med den ansøgningen givne påtegning, kan, hvis han
finder bedømmelsen urigtig eller ubillig, inden ansøgningsfristens udløb påklage den enten
for distriktet (henholdsvis vedkommende afdeling) eller for et særligt bedømmelsesnævn
bestående af to overordnede tjenestemænd og to repræsentanter for vedkommende pers< maleorganisation.
Indenfor hæren findes ikke forfremmelses- eller bedømmelsesråd. Forfremmelsesbedømmelser af lignende karakter som de for søværnet anordnede udfærdiges for samtlige
faste officerer een gang årligt af vedkommendes nærmeste foresatte og fremsendes ad tjenstlig vej gennem de overordnede kommandomyndigheder og våbnets generalinspektør til
krigsministeriet. På tilsvarende måde udfærdiges duelighedsbedømmelser for samtlige
værnepligtige befalingsmænd. Ved indtrædende ledighed foretages ikke opslag af den
ledige stilling, men krigsministeriet anmoder det pågældende våbens generalinspektør
om at fremkomme med forslag til stillingens besættelse, hvorved de sidste års forfremmelsesbedømmelser i reglen vil danne grundlaget. Kommandomyndighedernes og generalinspektørernes forfremmelsesbedømmelser og indstillinger er kun vejledende for ministeriet,
men for de lavere stillingers besættelse vil generalinspektørens indstilling som oftest være
afgørende, hvorimod tvivlsspørgsmål ved besættelsen af højere stillinger vil kunne medføre
en orienterende skriftlig eller mundtlig drøftelse mellem ministeriet, generalkommandoen
og generalinspektøren.
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Bemærkninger til bilag XIV og XV.
Udvalgets undersøgelser angå]1 kun tidsrummet fra den 1. januar 1936 til den 31. december 1949,
idet gennemførelsen pr. 1. april 1935 af den såkaldte fuldmægtiglov (lov nr. 128 af 15 april 1930) medførte
så væsentlige forandringer i dommerfuldmægtigenes økonomiske stilling og arbejdsvilkår, at en undersøgelse af den tidligere og den af fuldmægtigloven foranledigede afgang ikke synes at have interesse i denne
forbindelse. Indenfor det angivne tidsrum har man på grundlag af det for udvalget — bl. a i justitsministeriet — tilgængelige materiale forsøgt at skaffe sig en såvidt muligt fuldstændig oversigt over, hvilke
personer der i en kortere eller længere periode har gjort tjeneste som dommerfuldmægtige; medens oversigten må betragtes som udtømmende:, forsåvidt angår de statsansatte dommerfuldmægtige, kan det ikke
med sikkerhed fastslås, at alle ikke-statsansatte fuldmægtige er medtaget, navnlig fordi der først ved
justitsministeriets cirkulære nr. 383 af 30. december 1942 er pålagt dommerne en almindelig pligt til at søge
besættelsen af ledige stillinger som ikke-statsansatte fuldmægtige godkendt af ministeriet. Dette forhold
kan dog ikke i væsentlig grad påvirke de slutninger, der drages ud fra det tilvejebragte materiale.
Ved behandlingen af materialet har man atter fundet det nødvendigt at sondre mellem de statsansatte fuldmægtige på den ene side og de ikke-statsansatte på den anden, idet der for de sidstnævntes
vedkommende gør sig visse særlige for bold gældende. Aspiranttiden er at betragte som en prøvetid, i hvilken
det skal afgøres, både om kandidaten, er egnet til tjenesten, og om han ønsker varigt at gå ind i denne,
ligesom en del uden hensigt til varig tjeneste i retsvæsenet søger en kortere tids ansættelse som dommerfuldmægtig af uddannelseshensyn. Der er derfor intet påfaldende i en forholdsvis stor afgang fra de ikkestatsansatte fuldmægtiges rækker til a,ndre stillinger. Derimod må det antages, at de, der søger og opnår
statsansættelse, har valgt dommerfuldmægtiggerningen for at blive i den, i reglen med senere udnævnelse
til dommer for øje, og en betydelig afgang kan derfor tyde på, at dommerfuldmægtigstillingerne ikke byder
sådanne vilkår, at de er tilfredsstillende for deres indehavere, ligesom en for stor afgang i det lange
løb kan medføre en sænkning af standarden, der kan have en uheldig indflydelse på dommerstandens
rekrutering. Ved bearbejdelsen af materialet har man på den anden side ikke fundet anledning til at sondre
mellem de forskellige grader af statsansatte fuldmægtige, da en sådan sondring på grund af de stedfundne
forskydninger i antallet af fuldmægtige i de forskellige grader let vil kunne virke misvisende.
I bilag XIV og XV er det henholdsvis for de ikke-statsansatte og for de statsansatte fuldmægtige
anført, hvor mange fuldmægtige der hvert år har forladt dommerfuldmægtiggerningen, samt ved frivillig
afgang — såvidt det for udvalget er oplyst — hvilken virksomhed de derefter har optaget.
Med hensyn til de ikke-statsansatte fuldmægtige ses det af bilag XIV, at ialt 103 har forladt dommerfuldmægtiggerningen. Heraf er dog 8 genindtrådt i tjeneste som dommerfuldmægtige, men 7 af disse er
senere påny udtrådt. Afgangen fordeler sig ret uregelmæssigt over de enkelte år; navnlig vil det ses, at den
har været påfaldende stor i årene 1945—47, da efterspørgslen efter juridisk arbejdskraft var særlig stor,
og statslønningerne vanskeligt kunne konkurrere med de private erhvervs tilbud.
Af de virksomheder, hvortil afgangen er sket, indtager justitsministeriet en særstilling, idet det
her i reglen har drejet sig om kandidater, som af uddannelseshensyn ved ministeriets foranstaltning har
været udstationeret som dommerfulditnægtige med senere tilbagevenden til ministeriet for øje. Når bortses
fra denne gruppe, der i det omhandlede tidsrum har omfattet 20 personer, samt fra afgang på grund af
dødsfald eller alder, ialt 3 personer, bliver tilbage en reel afgang på 80 personer, hvoraf 42 eller omkring
halvdelen har søgt over i sagførervirksomhed. 21 eller omtrent en fjerdedel har søgt ansættelse dels i politiog anklagemyndighed, dels i centraladministrationen med nogenlunde lige antal til hver af disse grupper.
Den resterende fjerdedel fordeler sig på flere mindre grupper, der hver for sig er for små til at kommes i
selvstændig betragtning ved udledelæn af almindelige retningslinjer.
Om afgangen fra de statsansatte dommerfuldmægtige indeholdes oplysningerne i bilag XV. Også
her har afgangen i de enkelte år haft et stærkt vekslende omfang, men har siden 1944 ligget kendeligt
over gennemsnittet, dog med nogen tilbagegegang i 1949. Dette synes at vise, — hvad også på forhånd
måtte antages — at afgangen står i nær forbindelse med konjunkturerne indenfor andre juridiske erhverv,
hvor der efter krigs- og efterkrigsårenes stærke efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft nu er indtrådt
en vis reaktion.
Af den samlede afgang på 160 hidrører ialt 60 fra udnævnelse til dommer, 5 fra udnævnelse til
politimester og 22 fra dødsfald, afgang på grund af alder eller afskedigelse på grund af tjenststridigt forhold.
Disse tilfælde er uden betydning for udvalgets undersøgelse, for hvilken kun den frivillige afgang har
interesse. Denne andrager herefter ialt 73 fuldmægtige, hvoraf 16 eller godt 1/5 atter er genindtrådt i tjenesten; dog er 2 af disse senere påny udtrådt for at overgå til anden statstjeneste.
Afgang til stillinger udenfor statstjenesten er som regel sket under den form, at de pågældende
for et tidsrum af 1—3 år er trådt udenfor nummer, således at de først efter en passende prøvetid har truffet
bestemmelse om deres endelige udtræden af eller tilbagevenden til tjenesten.
17

130
Også her udgør afgangen til sagførervirksomhed den største gruppe med 33 personer eller ca. 45
pct.; 8 af disse er dog genindtrådt, således at den endelige afgang i denne gruppe bliver 25 personer eller
34 pct. 18 personer eller ca. 25 pct. er overgået til politi- eller anklagemyndighed, og af disse er kun 1 senere
genindtrådt som dommerfuldmægtig. 9 personer eller ca. 12 pct. er indtrådt i pengeinstituter af forskellig
art, og heraf er 2 senere genindtrådt i tjenesten. Resten 13 personer eller ca. 18 pot., hvoraf 5 senere er
genindtrådt, fordeler sig på grupper, der er for små til at komme i selvstændig betragtning, og der er i
denne forbindelse kun grund til at fremhæve, at afgangen til centraladministrationen for de statsansatte
dommerfuldmægtiges vedkommende alene omfatter 4 personer.
Med hensyn til afgangens aldersfordeling bemærkes, at afgangsalderen efter sagens natur ligger meget
lavt for de ikke-statsansatte fuldmægtige; af de 80 personer i denne gruppe, som frivilligt har forladt tjenesten, var de 65 under 30 år, og af de resterende 15 var kun 3 mere end 32 år. Af de 73 statsansatte fuldmægtige, som er fratrådt efter eget ønske, var 18 under 30 år, 37 i alderen 30—35 år 12 i alderen 35—40
år og 6 over 40 år.

134

Bemærkninger til bilag XVI—XVIII.
Til belysning af det kvantitative forhold mellem tilgang og afgang af dommerfuldmægtige og
afgangens kvalitative betydning for fuldmægtigstandens niveau synes et holdbart sammenligningsgrundlag kun at kunne opnås ved, at man for en vis periode undersøger, hvilke personer der i dennes løb er
blevet dommerfuldmægtige, og hvem af disse der dels er forblevet i tjenesten, dels har forladt denne. På
grund af fuldmægtiglovens indgribende ændring af fuldmægtigenes forhold har udvalget ikke fundet anledning til at udstrække undersøgelsen til tiden før lovens ikrafttræden; på den anden side har man fundet
det formålsløst at medtage de alleryngste årgange af dommerfuldmægtige, der næppe endnu kan formodes
at have truffet noget endeligt valg. Af praktiske grunde har man taget udgangspunktet i de pågældende
eksamensårgange fremfor tidspunktet for ansættelsen som dommerfuldmægtig. Ud fra de anførte synspunkter har man valgt at lade undersøgelsen, der er afsluttet pr. 1. april 1950, omfatte årgangene 1935
—46 (24 eksamenshold^. Idet undersøgelsen således alene angår en del af samtlige dommerfuldmægtige,
vil den ikke uden videre kunne sammenstilles med oversigterne bilag XIV og XV.
Angående spørgsmålet om til- og afgangens størrelse fremgår resultaterne af bilag XVI. Det fremgår heraf, at af de pågældende eksamensårgange ialt 229 personer har taget ansættelse som dommerfuldmægtige. Af disse er 123 endnu i tjeneste som sådanne, medens 106 er fratrådt. I betragtning af, at kandidaterne af årgang 1946 nu kan antages normalt at være omkring 30 år, og at den overvejende del af afgangen fra de statsansatte dommerfuldmægtiges rækker efter de i bemærkningerne til bilag XIV og XV
indeholdte oplysninger først indtræder efter denne alder, må det påregnes, at en yderligere del af de i oversigten medtagne, nu tjenstgørende fuldmægtige med tiden vil fratræde, og det er således næppe overdrevet
at antage, at mindst halvdelen af samtlige 229 fuldmægtige har forladt eller vil forlade fuldmægtiggerningen.
Af oversigten fremgår iøvrigt, at tilgangen fra de enkelte terminer har været stærkt vekslende. For visse
terminer med særlig stor tilgang kan der gives en særlig forklaring herpå: således må den stærke tilgang
i 1935 tilskrives den samtidige store afgang ved fuldmægtiglovens ikrafttræden, og de høje tal for årgangene 1944—46 må formentlig ses i sammenhæng med den i bilag XIV og XV viste særlig store afgang i
årene 1944—48, hvorved de afgåede — tildels ældre — fuldmægtige for en stor del er blevet erstattet nsed
kandidater fra 1944—46. Men iøvrigt synes det vanskeligt at give nogen tilfredsstillende forklaring på
de store udsving i tilgangen.
Hvad angår afgangens kvalitative betydning, haves der formentlig ikke nogen anden objektiv værdimåler end eksamenskarakteren. At denne ikke er noget fuldkomment middel til bedømmelse af den enkeltes
praktiske egnethed, er almindelig erkendt, men det vil på den anden side være forkert at frakende den
enhver værdi i så henseende, idet en mand med en god eksamen må forventes at være dueligere end en med
en ringe eksamen. I mangel af andet bedømmelsesgrundlag må det derfor være berettiget ud fra en analyse
af eksamensresultaterne at udtale en formodning om kandidaternes egnethed. En sådan analyse er forsøgt
i bilag XVII, der i nøje overensstemmelse med opstillingen i bilag XVI for hver enkelt eksamenstermin og
gruppe angiver kandidaternes gennemsnitskarakter, hvorved bemærkes, at man af hensyn til den ved
anordning nr. 234 af 13. juli 1937 foretagne ændring af eksamensordningen har omregnet også de ældre •
eksamensresultater til et gennemsnitstal. Som hovedresultat viser denne undersøgelse, at gennemsnitskarakteren for samtlige 229 kandidater er 12,02, medens den for de fratrådte fuldmægtige er 12,05 og for
de stadig fungerende fuldmægtige 12,00. Denne forskel er for ringe til at være af praktisk betydning.
For at give et fuldstændigt billede af den kvalitative fordeling bestemt efter eksamenskarakteren,
må denne undersøgelse suppleres med en oversigt over forholdet mellem høje og lave karakterer. Af hensyn til
overskueligheden må de enkelte eksamensresultater samles i grupper, der er tilstrækkelig store til at være
virkelig oplysende med hensyn til kandidaternes gennemsnitlige kvalifikationer. En sådan afgrænsning
vil altid være mer eller mindre vilkårlig, men udvalget har fundet det hensigtsmæssigt at arbejde med
en tredeling:
1) eksamensgennemsnit 12,50 (efter den ældre eksamensordning svarende til 175 points) eller derover,
d. v. s. de højere 1. karakterer,
2) gennemsnit 11,50 (161 points) — 12,49, d. v. s. de lavere 1. karakterer og de bedste resultater indenfor
2. karakter af 1. grad, og
3) gennemsnit under 11,50»
Groft taget og med fornødent forbehold overfor individuelle afvigelser kan de til hver enkelt gruppe
henhørende kandidater formentlig med henblik på deres præsumptive anlæg for dommerhvervet betegnes
henholdsvis som velegnede, egnede og tvivlsomme.
Fuldmægtigenes fordeling efter disse retningslinjer fremgår af bilag XVIII, der falder i 3 afsnit.
1 det første af disse vises den faktiske talmæssige fordeling, i den næste de tre eksamensgruppers procentvise
andel indenfor hver kategori af fuldmægtige og i den sidste hver fuldmægtigkategoris andel af det samlede
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af undersøgelsen omfattede antal kandidater i hver eksamensgruppe. Af de 229 kandidater falder herefter
ca. 24 pct. i den højeste eksamensgruppe, ca. 55 pct. i mellemgruppen og ca. 21 pct. i den laveste gruppe.
For de stadig tjenstgørende fuldmægtige er de tilsvarende tal henholdsvis ca. 25, ca. 56 og ca. 19 pct., for de
fratrådte fuldmægtige henholdsvis ca. 23, ca. 54 og ca. 23 pct. I den højeste eksamensgruppe har ca. 44
pct., i mellemgruppen ca. 45 pct. og i den laveste gruppe ca. 52 pct. af de kandidater, som er blevet dommerfuldmægtige, senere forladt tjenesten.. Disse tal synes at vise en meget jævn fordeling af afgangen med en
svag tendens til forholdsvis større afgang fra den laveste gruppe, hvis avancementsmæssige udsigter selvfølgelig er ringere end de to højere gruppers.
I det pågældende tidsrum blev eksamen bestået af ialt 2 052 kandidater, hvoraf 570 eller 27,78
pct. faldt på den højeste eksamensgruppe, 1 018 eller 49,61 pct. påå mellemgruppen og 464 eller 22,61 pct.
på den laveste gruppe. Heraf er 229 eller 11,16 pct. blevet dommerfuldmægtige. Indenfor hver af de tre
eksamensgrupper er henholdsvis 9,65, 12,38 og 10,34 pct. af kandidaterne blevet dommerfuldmægtige.
Det vil således ses, at tilgangen til dommerfuldmægtigstanden har været forholdsvis stærkere fra mellemgruppen end fra de to andre grupper, og navnlig at tilgangen fra den højeste gruppe til en vis grad har
svigtet, således at standen ikke engang har fået sin forholdsmæssige andel af denne eksamensgruppe.

Bemærkning:
For årene til og med 1932—33 angår de for København og hovedstadsområdet anførte tal den
ansatte indkomst (samlet netto-indkomst med fradrag af betalte skatter, forsikringspræmier m. v.), for de
senere år den samlede indkomst (uden de ommeldte fradrag). De for hele landet anførte tal angår den
ansatte indkomst.
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Bilag X XIII.

STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING
København, den 5. august 1950.

J. nr. 1651/50

I anledning af forespørgsel af 7. f. m. skal man herved meddele nedenstående
oplysninger om den pris, som Statsanstalten for Livsforsikring efter de for tiden gældende
tarifer noterer for de omspurgte forsikringer. Ved antagelsen af forsikringerne forudsættes,
at de pågældende forsørgeres helbredstilstand er tilfredsstillende.
Det bemærkes, at forsikringerne deltager i Statsanstaltens bonusfordeling, og at
det tidligere maksimumsbeløb på kr. 10.000 årlig rente er forhøjet til kr. 20.000 årlig.
Den personlige pension kommer til udbetaling på første årsdag for forsikringens
tegning efter mandens 65. års fødselsdag eller fra tidligere indtrædende arbejdsudygtighed.
Enkepensionen træder i kraft ved mandens død.

Alderspensionen kan udskydes for et år ad gangen. Efter de for tiden gældende
tarif er forhøjes en alderspension på 1.000 kroner til
kroner 1.115,70
1.250,30
1.407,90
1.593,30
1.813,00

efter
efter
efter
efter
efter

1
2
3
4
5

år
år
år
år
år,*)

*) Udvalgets anmærkning:
Det vil herefter ved opsat udbetaling til det fyldte 70. år til opnåelse af en personlig pension på
14—15 000 kr. være tilstrækkeligt at tegne en forsikring på nominelt 8 000 kr. og til opnåelse af 12—13 000
kr. at tegne nominelt 7 000 kr. Der vil herved på de forskellige åldersstadier (30, 35 og 40 år) i førstnævnte
tilfælde kunne opnås en besparelse på henholdsvis 926 kr. 26 øre, 1 198 kr. 44 øre og 1 600 kr. 26 øre årlig
og i sidstnævnte tilfælde på henholdsvis 773 kr. 55 øre, 998 kr. 70 øre og 1 333 kr. 55 øre årlig.
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idet det ved denne beregning forudsættes, at præmiebetalingen ikke fortsættes, og at den
eventuelle enkepension forbliver uforandret.
Da ovennævnte eksempler alle refererer sig til konkrete tilfælde, må Statsanstalten
advare mod, at der herudfra drages for vidtgående slutninger vedrørende værdien af en
stats tjenestemands pensionsrettigheder. Dels svarer de omhandlede forsikringer i flere
henseender ikke til pensionsydelserne efter statstjenestemandsloven, og dels gør der sig en
række forhold gældende, som forhindrer en direkte sammenligning.
Der er fra Statsanstaltens side intet til hinder for, at ovenstående besvarelse i
sin helhed offentliggøres i udvalgets betænkning.
Statsanstalten for Livsforsikring.
sign. Kousgaard Nielsen.

