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/. Indledning, problemstilling, emnets begrænsning1

Enhver retssag afføder udgifter. Det er den almindelige regel, at hver
part selv må afholde disse, for så vidt de foranlediges ved processuelle
skridt, der sættes i bevægelse eller begæres af ham.2 Men det er tillige
almindeligt anerkendt, at sådanne udgifter efter omstændighederne kan
kræves godtgjort af modparten, navnlig hvis man får medhold ved ret-
tens afgørelse af sagen.

Den traditionelle problemstilling i den nordiske procesteori er at be-
stemme sagsomkostningsspørgsmålet som et spørgsmål om, i hvilket om-
fang den vindende part kan kræve sine omkostninger dækket af den
tabende part, eller set fra den modsatte synsvinkel, i hvilket omfang
den tabende er pligtig at erstatte modparten dennes udgifter ved sags-
førelsen. Tager man problemet i dets fulde bredde, er dette dog mindre
rigtigt. Dels kan der efter omstændighederne rejses spørgsmål om at
pålægge den vindende at udrede omkostninger til den tabende - man
kan i alt fald ikke på forhånd udelukke at en sådan pligt kan indtræde -,
dels kan der blive tale om at lade andre end parterne endeligt udrede
omkostninger til en af parterne, eller eventuelt til trediemand.3

1 Om emnet se navnlig Hurwitz: Tvistemål s. 217, H. Mimch-Petersen: Den Danske
Retspleje II 430 ff., Nellemann: Den ordinære civile Procesmåde, 4. udg. (1892): 964-
1001, Skeie: Den norske civilprocess, 2. udg. (1940) III 433 ff., Augdahl: Norsk Civil-
process, 2. udg. (1951), Per Olof Ekelöf: Rättegång (1960) III, 150 ff., Matz: Handbok
i Svensk Givilprocessrätt (1956) 273 ff., Wildte: Om kostnader i civilrättegång (1931),
R. A. Wrede: Givilprocessrät, 4. udg. (1953).

2 Rpl. § 311. Omkostninger ved processuelle skridt, som retten anordner, kan fore-
løbig kræves betalt af den part, i hvis interesse retten anser det foretagne at være, eller
af begge parter i det forhold, som retten bestemmer. Reasummeres en sag, der er optaget
til dom, på rettens initiativ, udredes udgifterne herved (herunder til evt. syn og skøn
eller fornyet bevisførelse) foreløbig af det offentlige, repl. § 284.

3 Der tænkes herved på tilfælde, hvor det pålægges en part, advokat eller domme-
ren at betale omkostninger, eller hvor et vidne udebliver og derved påfører processen
unødvendige udgifter. — I praksis kendes desuden tilfælde, hvor der tilkendes andre
end parter omkostninger, f. eks. biintervenienter.
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Man kunne derfor i stedet beskrive sagsomkostninger som et spørgs-
mål om, hvorledes samtlige udgifter, der er opstået ved en retssag, ende-
ligt skal fordeles på parterne eller andre, der har været impliceret i
sagen. Herved vinder man i psykologisk henseende tillige en forståelse
for, at rettens beslutning om at »hæve sagens omkostninger« naturligvis
også er en omkostningsfordeling.4

Det stadigt stigende prisniveau gør i særlig grad sagsomkostnings-
spørgsmålet aktuelt. For en rent umiddelbar betragtning vil en vindende
sagsøger, der indtaler et pengekrav, men selv må afholde sine proces-
udgifter, stå med et ringere resultat, end han havde gjort ved frivillig
opfyldelse.

Jo større advokatudgiften, retsafgifter og andre procesomkostninger
bliver, jo stærkere bliver interessen i at få dem væltet over på modparten.
Men det må ikke overses, at modpartens egne udgifter er vokset tilsva-
rende, og at pligten til at svare omkostninger kan blive en byrde, som
kan give anledning til processuelle betænkeligheder.

Omkostningsspørgsmålet opstår både i civile og kriminelle sager. Bl. a.
fordi der oftest i de sidstnævnte beskikkes forsvarer for den tiltalte, og
sagens oplysning afviger væsentligt fra borgerlige sager, må sagsomkost-
ningsspørgsmålet løses særskilt for straffesagerne og vil ikke blive gjort
til genstand for behandling her.5

For at begrænse emnet er det ej heller tanken at rejse sagsomkostnings-
problemet for de sagers vedkommende, hvori der er meddelt den ene
eller begge parter fri proces. Selv om der efter den danske retsplejelov
skal tages stilling til sagsomkostningerne efter samme regler som i almin-
deligt førte sager, er det åbenbart, at retternes stilling er afvigende.6

På grund af forskellen i behandlingsmåden mellem borgerlige sager og
administrativt behandlede klager, der må medføre, at sagsomkostnings-
principper fra retsplejen kun med største forsigtighed lader sig overføre

4 Se om udtrykket Ekelöf III.152-53 m. note 13.

5 Herom må henvises til rpl. kap. 91, §§ 1007 ff., og Hurwitz: Strafferetsplejen,
3. udg. (1959). 570 ff.

6 Jfr. herved rpl. § 331, hvorefter meddelelse af fri proces ingen indflydelse har på
forpligtelsen til at erstatte modparten sagens omkostninger, ligeså lidt som på dennes
forpligtelse til at udrede sagens omkostninger, som om fri proces ikke var meddelt.

Af den nævnte grund vil uden for fremstillingen også falde de sager, hvori der uden
for fri proces beskikkes en part advokat således at udgiften til denne og de af ham
iværksatte processkridt afholdes på samme måde som i sager, hvori der er meddelt hans
mandant fri proces. Det gælder navnlig i ægteskabssager, faderskabssager, sager om
borteblevne og om administrativ frihedsberøvelse.
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på de administrative tribunaler, vil de følgende bemærkninger ikke have
henblik på disse sidste.

løvrigt skal til indledning kun fremhæves, at man ikke i dansk ret har
nogen forskel i behandlingen af sager, der på forhånd stiller sig klare,
og andre sager, hvori der kun efter egentlig procedure kan opnås et
eksekutionsgrundlag. Sagsomkostningsreglerne er i princippet de samme,
men selv om det vil blive fremhæve flere steder senere i nærværende
fremstilling, er der grund til at understrege, at den legislative begrun-
delse for sagsomkostningsløsningen ikke vil være den samme, men tvært-
om stærkt må afhænge af, om sagen angår et klart krav eller et påstået
krav, hvorom der skal procederes. Begrundelsen for pålæg af sagsom-
kostninger er i virkeligheden kun utvivlsom i den første af de to grupper.

//. Udviklingen i Danmark
Det vil være en ganske uoverkommelig opgave i nærværende fremstilling
at redegøre for den - iøvrigt meget spændende - historiske udvikling,
sagsomkostningernes spørgsmål er blevet til del. Historisk har der navn-
lig været en sammenhæng mellem den stilling, man indtog til omkost-
ningerne, og hensynet til at imødegå trættekærhed. Hvis retssager kun
førtes, når der var virkelig grund dertil, ville omkostningsspørgsmålet
have en anden farve.7

I Danske lov fra 1683 findes om sagsomkostninger en del, ret spredte
bestemmelser, men ingen af dem giver udtryk for en almindelig norm
eller et generelt princip for, hvornår det skal pålægges den ene part at
udrede omkostninger til modparten.8 Reglerne viser dog, at omkostnings-

7 Af den romerretlige udvikling kan nævnes, at Justinian i 530 fastsatte, at dom-
meren i alle sager skulle pålægge den tabende at betale til den vindende part dennes
omkostninger ved sagen. Ved siden heraf kunne dommeren pålægge bøder for proces-
misbrug. Bl. a. skulle den, som ikke kunne godtgøre sin ret ved appel iværksat af ham,
pålægges at betale en rimelig mulkt. I den senromerske ret udviklede der sig to sæt
omkostningsregler. Expenser blev dækket afhængig af sagens udfald, medens en fuld-
stændig dækning af omkostninger kunne pålægges som poena temere litigantium, altså
en straf betinget af procesmisbrug. I tysk ret gik udviklingen vistnok i retning af, at
man kun tilkendte omkostninger i sidstnævnte tilfælde; omkostninger blev da anset
som straf.

8 De vigtigste af reglerne findes i lovens 1. bog, 4. kap. om stævnemål m. v., 5. kap.,
om dommere og 6. kap. om indstævning til højere ret, hvortil kommer nogle mere isole-
rede bestemmelser i 1-9-12, 1-9-18, 1-21-17 og 1-24-22. Det må erindres, at reglerne
hviler på en retspleje, udformet til dels i det 16. århundrede. Indtil frd. 1638 ansås
møde ved prokuratorer (advokater) ikke som naturlig partsrepræsentation, og selv her-
efter betragtedes de med uvilje. DL 1-9-15 forbød dem endnu på landet. (Dette har
heldigvis forandret sig!)
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spørgsmålet allerede da ikke var uden betydning. I hver dom skal der
træffes afgørelse herom, jfr. 1-5-14 og 1-5-22.

Man ser i loven en sondring mellem omkostninger og kost og tæring.
Omkostninger står vistnok som identisk med partens udlæg (nemlig til
retsgebyr og stempelafgifter), medens kost og tæring betegner partens
personlige udgifter til rejser til og fra tingstedet. Efterhånden som rets-
plejen bliver skriftlig og prokuratorerne en nødvendighed, anses salær
til disse at falde ind under kost og tæring. Det er såvel Ørsteds som
Nellemanns opfattelse9, at bestemmelserne i Danske Lov skal forstås så-
ledes, at den tabende skal erstatte modparten hans omkostninger, d. v. s.
udlæg, men ikke blot som følge af processens udfald skal svare kost og
tæring.

Et ansvar hertil pådrages kun for den trættekære, men da i det væsent-
lige uden hensyn til, om han taber eller vinder sagen. Kost og tæring
skal endvidere svares af den, som foranlediger andres forgæves møde i
retten. Man kan se dette som en romerretlig påvirkning, svarende til
romerrettens sondring mellem expenser og poena temera litigantium10.

I alt fald kom med frd. 23. dec. 1735 om lovens skærpelse imod temere
litigantes utvivsomt et yderligere indslag af romerret ind i dansk ret.
Den, der ubeføjet og enten af modvillighed eller pure trættekærhed har
rejst proces, eller ladet det uden fornødenhed komme til proces, skal ikke
blot pålægges at udrede sagsomkostninger, men også betale en mulkt for
trættekærhed. Undtagelse gøres kun for gældssager, når gælden ikke
benægtes, og der ej heller procederes om nogen lovstridig omgang eller
sådanne omstændigheder, som henhører til trættekærhed eller unyttige
udflugter. Selv om der har været uenighed om forståelsen af denne be-
stemmelse11, blev det hurtigt trættekærhedskriteriet, der trængte igennem
såvel i teori som praksis som det eneste grundlag for omkostningspålæg12.
Selv om hensigten med forordningen var at skærpe kampen mod trætte-
kære personer, betød den foreskrevne sammenhæng mellem mulkter og
omkostninger, at retterne blev mere tilbøjelige til at hæve sagens omkost-
ninger.

En reaktion herimod kom først med frd. 1819, tydeligt påvirket af
Ørsted, hvorefter mulkten for unødig trætte i fremtiden ikke skulle på-

9 Nellemann: Procesmåden s. 964. Se dog tillige Skeie III 433.

10 Wildte s. 24.

II Se hertil Nellemann s. 969.

12 Jfr. således Stampe I s. 440, 31, V. s. 342, Nellemann s. 971-72, Ørsted 1. s. 358-
59. Bang og Larsen 2. s. 486.
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lægges en part, fordi han efter retfærdighedens grundsætninger måtte
dømmes til at erstatte sin modpart processens omkostninger13. Hermed
ønskede man at åbne vejen for at pålægge omkostninger i videre omfang,
end det hidtil var sket. Der har været uenighed om, hvorvidt denne regel
var en helt ny regel i dansk ret bygget på selvstændige erstatningsbetragt-
ninger, eller om den blot betegnede en tilbagevenden til, hvad der kunne
antages at være Danske Lovs princip14. Som praksis stillede sig, spiller
det heller ikke større rolle. Det er nemlig givet, at omend praksis skær-
pedes noget umiddelbart efter frd. 1819, varede det ikke længe, før man
påny som almindelig regel ophævede sagsomkostningerne15.

Der kan ikke være tvivl om, at frd. 1819 hviler på den grundbetragt-
ning, som Ørsted havde hentet hos Weber16, at tilkendelsen af sagsom-
kostninger beror på den anden parts erstatningspligt. Erstatningsgrund-
laget på dette tidspunkt kunne alene culpa være. Hermed frigjorde man
i dansk ret uigenkaldeligt omkostningerne fra et selvstændigt pønalt
synspunkt.

Under udarbejdelsen af retsplejelovens kap. 30 var man opmærksom
på, at retspraksis i virkeligheden havde været ganske upåvirket af de
ændrede lovgivningsbestemmelser, og de nye regler, der, ligeledes på
grundlag af erstatningssynspunkter, gennemfører som almindeligt prin-
cip, at den tabende skal betale sagens omkostninger, tilsigtede bevidst at
bevirke en ændring i den hidtil slappe praksis17.

I Juridisk Archiv 13. bind s. 1-45 tog Ørsted som den første i dansk
ret procesomkostningerne op til teoretisk behandling. Det skete på grund-
lag af Webers afhandling, hvori begrundelsen søgtes i den retskrænkelse,
som den tabende havde gjort sig skyldig i, og hvorigennem skade var
blevet tilføjet modparten. Også for Ørsted stod det klart, at sagsomkost-
ninger var en godtgørelse, som ikke indeholdt andet og mere end skades-
erstatning, og hvis grundlag derfor måtte være den retstridige skyld.
Ørsted akcepterede Webers lære om, at den tabende burde pålægges at
tilsvare modparten sagsomkostninger, når de tvivl, der havde været gen-
stand for proceduren, alene angik retssætningerne og deres anvendelse
i det foreliggende tilfælde. Derimod tog Ørsted afstand fra ubetinget at
pålægge omkostninger i de tilfælde, hvor usikkerheden havde angået det

13 Jfr. Kollegialtidende 1819 s. 571 ff.
14 Ørsted i AfR V 383, jfr. 359, Nellemann 986, Bang og Larsen II s. 488, Larsen

Saml. Skr. III.3. s. 281, Deuntzer s. 358.
15 Ørsted: Af mit Liv I s. 200, Nellemann s. 974.
16 Weber: Über die Proceszkosten, deren Vergütung und Compensation.
17 KU 1877 mot. s. 65.
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faktiske grundlag for kravet. Ørsteds opfattelse fik muligheden for at
blive også stillingen i praksis, da frd. 1819 (som han selv som medlem
af kancelliet havde bragt i forslag) løsgjorde omkostningsspørgsmålet
for trættekærhedskriteriet i frd. 1735. Som ovenfor anført varede det
ikke længe, før retterne som tidligere almindeligvis hævede omkostnin-
gerne, og dette førte Ørsted til at tage hele emnet op til fornyet over-
vejelse, og i 1828 i Arkiv for Retsvidenskab 5. bind B s. 355-430 om-
arbejdede og udbyggede han sine synspunkter. Han fastholdt disse med
hensyn til faktisk vildfarelse, medens han også nu ville tillade ophævelse
af omkostningerne ved retsuvidenhed eller retsvildfarelse.

Men Ørsted betonede nu, at pligten til at svare omkostninger kunne
hvile på et andet retligt fundament. Hvis sagen rejser sig af fornær-
mende handling og modparten findes skyldig, kan domstolen ikke kalde
dennes tilværelse i tvivl og altså ikke uden inkonsekvens fritage ham for
at tilsvare alle fornærmelsens følger. Også kontraktmæssige bestemmel-
ser kan bevirke, at der ikke tages hensyn til retstvivl, f. eks. hvis der er
tilsagt skadesløs betaling.

Nellemann, der var medlem af kommissionen bag 1. civilprocesudkast
(1877) tiltrådte skadeserstatningssynspunktet, og at der herudover kan
påhvile en forpligtelse til at svare omkostninger i kontraktsvedtagelse
eller særlige lovregler. At retsvildfarelse kunne fritage for omkostnings-
pålæg kunne Nellemann ikke tiltræde. Herved vendte han i virkeligheden
tilbage til Ørsteds oprindelige fremstilling fra 1806, et resultat, som
Ørsted formentlig også selv havde været tilbøjelig til at vende tilbage til.

Deuntzer står på skillelinjen mellem det subjektivt og rent objektivt
betonede erstatningskrav. I sin samtidig med 2. procesudkast 1899 ud-
arbejdede civilproces fra 1901 tilslutter han sig f.s.v. Nellemanns skades-
erstatningslære, dog at også retsvildfarelse kunne disculpere, men som
det vistnok væsentligste trækker han tillige frem, at det retsforhold, som
processen angår, i sig selv omfatter krav på dækning af procesomkost-
ningerne. Dette udledes af procesforholdet selv. Det materielle krav kan
derimod ikke i sig selv godtgøres at omfatte mere end de civilretligt
hjemlede følger.

Et rent objektivt betonet, processuelt erstatningskrav vandt fra tysk
teori indpas med Gemmel, Hagerup, Wrede og H. Munch-Petersen. Sidst-
nævnte fremhæver navnlig, at sagsomkostninger er en slags risiko, man
pålægger den tabende part, selv om der in concreto intet kan lægges ham
til last. Herfor anføres også hensynet til at ramme den skjulte skyld.
Men samtidig fremhæves, at synspunktet ikke må anvendes så hård-
hændet, at borgerne afskrækkes i alt for høj grad for at gå til domstolene.
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/ / / . Den danske retsplejelovs regler
Om retsreglerne i de øvrige nordiske lande henvises til de i note 1 anførte
fremstillinger. I korthed kan anføres, at de norske regler i lighed med de
danske tager deres udgangspunkt i, at den tabende skal svare modparten
omkostninger, men dels skal der i modsætning til dansk ret nedlægges
påstand herom, norsk c.pr. lov § 179, dels kan der jfr. § 172 gøres und-
tagelse, hvis sagen er så tvivlsom, at der er fyldestgørende grund for
den tabende part til at lade sagen komme for retten. Efter det oprindelige
udkast kan alene tvivl med hensyn til faktum tages i betragtning, jfr.
herom Skeie III 434-35, men også retlig tvivl er efter reglen tilstrækkelig,
jfr. Augdahl 367, der om den faktiske tvivl betoner, at det afgørende ikke
er om retten var i tvivl, men om modparten kan antages at have været
det, da han lod det komme til retssag. Loven nævner også andre und-
tagelsestilfælde, der næppe har selvstændig betydning, jfr. Augdahl I.e.
Den svenske rättegångsbalk bestemmer ligeledes, at den tabende part
skal betale sagsomkostninger og har taget afstand fra den ældre regel,
hvorefter omkostninger kunne hæves, når sagen var så mørk og tvivlsom,
at den tabende part havde haft grund til retssag. Såvel retlig som faktisk
tvivl førte hertil. Betingelserne er nu væsentlig skærpet. Navnlig kan
ophævelse ikke ske på grund af tvivl med hensyn til retsreglerne, se nær-
mere Ekelöf III: 156-58.

A. Bestemmelserne i retsplejelovens kap. 30 stammer i det væsentlige
fra 1. civilprocesudkast (1877), og når der i enkeltreglerne tales om
pligten til at »erstatte« modparten sagsomkostninger, er det nærlig-
gende at opfatte dette som en bekræftelse på, at Nellemanns lære er lagt
til grund for udformningen, således at det principielt anses som en rets-
stridig krænkelse af modparten at tabe sagen. At kapitel 30 tillige inde-
holder regler om pålæggelse af rettergangsbøder viser måske nok, at
kommissionen har anset de to områder for nærbeslægtede, idet de begge
indeholder repressive sanktioner, men berettiger ikke til følgeslutninger
ved fortolkningen.

Motiverne til udkast 1877 taler om den slappe praksis, der herskede,
hvorefter omkostningerne hævedes, så snart retsspørgsmålet i sagen
fandtes tvivlsomt. Denne praksis ansås dels principstridig, fordi den,
der ved endelig dom befindes at have ret, derved tillige ved processen
erkendes at have lidt et retsstridigt tab, som bør erstattes ham, dels lidet
heldig, da den i høj grad antoges at svække det ansvar, som bør være
forbundet med at lade det komme til rettergang.18

18 KU 1877, mot. s. 65,
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I overensstemmelse hermed går rpl. § 312 ud fra det almindelige prin-
cip, at den tabende part er pligtig at erstatte modparten de ham ved
retssagen påførte udgifter, men der blev dog ved 2. procesudkast 1899
gjort en tilføjelse hertil, nemlig at retten i særlige omstændigheder kan
finde skellig grund til at gøre afvigelse fra reglen. Man tænkte herved
ikke på, at sagen frembyder tvivl, men på tilfælde, hvor f. eks. tvivlen
hidrører fra utydelighed i en mellem parterne oprettet kontrakt, for
hvilke de begge bærer ansvaret, eller hvor den vindende part trods sagens
tvivlsomhed fra først af uden grund er optrådt så afvisende over for
modparten, at han derved har fremtvunget en proces, hvis resultat efter
al rimelighed lige så vel kunne være opnået uden proces.19.

B. Som anført går rpl. § 312 pkt. 1 ud fra det almindelige princip, at
den tabende skal erstatte den vindende part sagens omkostninger. Loven
indeholder bidrag til fortolkningen (1). Endvidere fastslås der en række
begrænsninger i hovedreglen. (2)

(1) Vindende i den anførte forstand er kun den, der får fuldstændigt
medhold i sin påstand, eller hvis der er nedlagt en principal og en
subsidiær påstand, da i den principale. Dette ses af § 316, stk. 2, hvorefter
retten kan, men ikke behøver at pålægge en part at erstatte modpar-
ten sagens omkostninger, når dennes påstand kun i mindre betydelig
grad har været afvigende fra, hvad der bliver kendt for ret, og ingen
særskilte omkostninger er foranlediget ved afvigelsen. Når i øvrigt
hver især af parterne for en del taber og for en del vinder sagen, bliver
sagens omkostninger delvis at pålægge en af parterne eller at ophæve,
§ 316, stk. 1.

Når en sag hæves, må det afhænge af omstændighederne, om retten
kan fastslå, hvem af parterne, der har fået medhold. Derfor overlader
§ 312, stk. 4 også til retten efter omstændighederne at pålægge den ene
part helt eller delvis at erstatte modparten dennes sagsomkostninger eller
bestemme, at hver af parterne skal bære sine omkostninger.

Afvises sagen, betragtes den med hensyn til sagsomkostninger som
tabt af sagsøgeren, rpl. § 313, jfr. § 340, og der tilkendes den sagsøgte,
der har givet forgæves møde, sagsomkostninger, for så vidt han ikke
frafalder påstand derom. Det samme gælder under appel § 400.

For så vidt en sags udfald er gjort afhængigt af den ene parts ed,

19 KU 1899, mot. sp. 42-43. Et mindretal mente, at man ikke burde medtage und-
tagelsesbestemmelsen, dels fordi det anså den for ubegrundet, dels fordi den «er ganske
ubestemt og befrygtes at kunne give anledning til den samme slaphed som kendes i
den nugældende praksis».
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bliver den også i henseende til sagsomkostningerne at betragte som vun-
den eller tabt af ham, efter som eden aflægges eller ikke, § 315.
(2). Loven har udtrykkeligt fastsat forskellige begrænsninger i hovedreg-
len.
a. Parterne kan selv på forhånd have truffet en anden overenskomst

om sagsomkostningerne, og en sådan skal respekteres af retten, § 312,
stk. 1, der dog må forstås med det forbehold, at parterne skal være
rådige over processen.

b. Forsømmelig procesførelse anses i loven som ansvarspådragende.
Derfor bestemmer § 312, stk 2, at udgifter, der ikke har været for-
nødne for sagens forsvarlige udførelse, ikke erstattes. Hvilke udgifter,
der i det givne tilfælde har været fornødne, afgør retten efter sit
skøn. Men den omstændighed, at enkelte søgsmålsgrunde eller ind-
sigelser forkastes eller enkelte beviser anses ikke at oplyse noget i
sagen, medfører dog ikke i og for sig, at de herpå anvendte udgifter
skal som ikke fornødne udelukkes fra erstatning, jfr. § 312, stk. 3.

I denne sammenhæng kan også nævnes, at den part, som ved til-
regnelig fejl eller forsømmelse har foranlediget spildte møder, ufor-
nødne udsættelser, unyttig bevisførelse eller andre overflødige og
hensigtsløse processuelle skridt, efter § 319 er pligtig at erstatte mod-
parten de denne derved forårsagede udgifter, selv om han i øvrigt
vinder sagei?.

Har sagsøgte lovlig tilbudt sagsøgeren, hvad der kan tilkomme
denne, bør sagsøgeren erstatte sagsøgte udgifterne ved den derefter
følgende del af processen, § 312, stk. 5.

c. Endelig har retten den almindelige dispensationsbeføjelse, som følger
af § 312, stk. 1, idet den kan gøre afvigelse fra hovedreglen, når den
i særlige omstændigheder finder skellig grund hertil. Motiverne hertil
er omtalt under (A).

(3) - I appelsager finder principielt de samme regler anvendelse, således
at den part, som ved anke eller kære ikke opnår nogen forandring af den
påklagede afgørelse, anses for så vidt som tabende og har derfor ordent-
ligvis at erstatte modparten ankesagens eller kæremålets omkostninger,
§ 317. Opnås der ved anke eller kære en forandring i den faldne dom
eller kendelse, bliver der med hensyn til ankesagens eller kæremålets
omkostninger såvel som med hensyn til omkostningerne ved sagens tid-
ligere behandling, for så vidt herom skal træffes afgørelse, at forholde
efter de almindelige regler og omkostningerne enten at pålægge mod-
parten eller at ophæve eller dele. Procesudkastet 1877 var opmærksom
på, at det kan virke hårdt, at lade den, der i 1. instans har vundet sagen
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for derefter at tabe den under appellen, bære modpartens omkostninger
i begge instanser, og udkastet havde derfor foreslået, at retten på grund
af særlige omstændigheder skulle være berettiget til at bestemme ander-
ledes. Denne tilføjelse udgik i det andet procesudkast 1899, ikke fordi
man ønskede at tage afstand fra den, men fordi man i stedet indførte
den almindelige dispensationsbeføjelse i § 312, stk. 1. Man må derfor
måske være berettiget til at gå ud fra, at det fortsat er beføjet at gøre
anvendelse af den i højere grad ved appelsager end ellers.
G. Ved siden af det almindelige sagsomkostningsopgør mellem sagens par-
ter, indeholder rpl. bestemmelser, som på culpagrundlag giver mulighed
for at pålægge dels advokater og andre rettergangsfuldmægtige, dels
dommere i de underordnede instanser at bære de omkostninger, som de
ved pligtstridig opførsel har forårsaget, §§ 321-322. For så vidt angår
rettergangsfuldmægtigene, kan påstanden nedlægges i den pågældende
instans, men retten kan ikke ex officio rejse spørgsmål herom. Det er
ifølge § 321 »modparten«, hvem beføjelsen er tillagt. Herved er for-
mentlig kun tænkt på, at der ikke under sagen kan tages stilling til, om
advokaten i det indre forhold til klienten har pådraget sig ansvar. Over
for dommere kan ansvaret rejses i appelinstansen, men dommeren skal
underrettes herom samtidig med, at ankestævning forkyndes for mod-
parten, § 322.

IV. Legislative overvejelser
A. Den godtgørelse, der kan blive tale om at yde i form af sagsomkost-
ninger, synes groft taget at måtte falde inden for straf, erstatning eller
restitution. Indenfor sidstnævntes gruppe falder eksempelvis kravet på
procesrente ud fra den betragtning, at sagsøgte har opnået en ikke-grun-
det fordel ved at bevare dispositionsretten og dermed den økonomiske
udnyttelsesret af det krævede beløb, ud over det tidspunkt til hvilket
betaling skulle være sket. Men sagsomkostninger er ikke udtryk for en
lignende berigelse.

Af de grunde, der anførtes allerede af Weber og Ørsted20, vil et straf-
kriterium heller ikke være dækkende. Dermed være ikke sagt, at der ikke
i omkostningsafgørelsen kan indgå pønale momenter. Det er formentlig

20 For det første, at omkostningerne tilfaldt procesparten ikke det offentlige. Dette
behøvede for så vidt ikke være i strid med synspunktet, men det var dog klart, at de
tildømte omkostninger sidestilledes med anden gæld, og at de ikke således som bøder
kunne kræves afsonet i mangel af betaling. Tillige fremhævedes, at der var tale om
en godtgørelse, som ikke kunne udgøre noget højere beløb end det på processen an-
vendte.
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endda i højere grad tilfældet end almindeligt antaget. Der findes fly-
dende overgange mellem straf og erstatning, idet begge retsfølger er
udtryk for samfundets reprimerende sanktioner21.

Ved at placere spørgsmålet om sagsomkostninger inden for erstat-
ningsområdet har man dog ikke opnået at fastslå noget nærmere om
ansvarsgrundlagets beskaffenhed. Om man finder det rettest at knytte
erstatningspligten til en culpa-regel eller pålægge erstatning efter ob-
jektiverede grundsætninger vil afhænge af, hvilke virkninger der kan
antages i samfunds- og retslivet at være knyttet til tilkendelse af
sagsomkostninger eller alternativt til nægtelsen heraf22. Undersøgel-
sen heraf kan som en undersøgelse i erstatningsretten i almindelighed
af culpareglernes virkninger siges at være en sociologisk opgave i højere
grad end en juridisk, sml. Ussing: Erstatningsret s. 9 ff. I mangel af
erfaringsmateriale på området henvises man ganske vist til mere eller
mindre usikre betragtninger, men da en retssags udgifter altid vil indgå
blandt de momenter, en advokat fremhæver over for den rådsøgende
klient, inden denne beslutter sig til sagsanlæg eller til at imødegå et
fremsat krav ved indenretlig behandling, må det dog være muligt at
veje forskellige momenter mod hinanden.

B. Et meget vigtigt synspunkt er, at den vindende sagsøger, som har
indtalt et pengekrav hos sagsøgte, i realiteten påføres et tab, såfremt
der ikke tillægges ham dækning for de omkostninger, han har haft på
processen. Han får ikke sit fulde tilgodehavende hjem, men må se det
reduceret med inddrivelsesudgifterne.

Selvom der ikke herfra kan sluttes noget bindende m. h. t. sagsomkost-
ningerne23, er det utvivlsomt, at det ofte vil være i klar strid med den
almindelige retsbevidsthed, om den vindende selv skal bære sine udgif-
ter ved processen.

21 Se hertil Ussing: Erstatningsret s. 6, 178, Hurwitz: Alm. del s. 38 ff., v. Eyben i
Festskrift til Henry Ussing s. 126 ff., sml. Ross s. 241, der finder, at forskellen blot
ligger i påtalens form.

22 Det er ikke tanken her at tage stilling til spørgsmålet om erstatningsforpligtelsen
skal bygges op i tilknytning til antagelsen af et særligt selvstændigt procesretsforhold -
en teori, der fra Tyskland vandt indpas i Danmark tildels med Deuntzer, men navnlig
hos H. Munch-Petersen. I sine logiske konsekvenser har det endog ført til at antage,
at proceskravet retter sig ikke mod den anden part, men mod det offentlige. Netop i
omkostningsspørgsmålet viser den glidende overgang sig mellem det uden- og inden-
retlige stadium i en ganske almindelig inkassosag.

23 Jfr. det af Deuntzer understregede synspunkt, at det materielle krav ikke ud fra
noget logisk synspunkt kan hævdes tillige at indeholde krav på omkostningsfri ind-
drivelse.
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Man må imidlertid i denne forbindelse ikke overse, at sagsomkost-
ningernes problem ikke er stort i de tilfælde, hvor synspunktet er anven-
deligt. Der har vistnok altid været enighed om, at de klare gældssager
og andre sager, der institueres ikke for at få domstolenes afgørelse af
en mellem parterne verserende uenighed, men for at få et eksigibelt
grundlag, må løses for sig24. Vi har ganske vist i dansk ret ikke nogen
adskillelse i ydre skikkelse mellem disse retssager og proceduresagerne.
De starter oftest på samme måde med advokatens kærebrev, senere af-
løst af stævning til retten, og om inkassospørgsmålet fører til procedure,
vil først vise sig, når sagen foretages i retten. Alligevel er det næppe
svært i praksis at drage sondringen mellem de to hovedtyper. I de klare
sager er sagsomkostningerne for så vidt foregrebet, som der i de uden-
retlige kræveskrifter er blevet indkalkuleret inkassosalær til den kræ-
vendes advokat. Hvis man i disse tilfælde ikke kan regne med at få
tillagt omkostninger, vil det betyde, at den krævede kan forhale sagen
på kreditors ensidige økonomiske risiko, ligesom det i praksis indarbej-
dede inkassosystem, der i det store og hele fungerer udmærket, har til
forudsætning, at de beregnede inkassoomkostninger kan forventes dækket
af de evt. senere af retten fikserede sagsomkostninger25.

Helt anderledes ligger forholdene, når der er tvivl om kravets beret-
tigelse, og det er i virkeligheden disse sager, man tænker på, når man
overvejer den rette løsning af sagsomkostningsspørgsmålet. I disse til-
fælde må det bero på betragtninger af anden art, om den vindende part
kan kræve dækket sine omkostninger.

G. Det er da nærliggende at overveje, om præventive betragtninger
kan være afgørende for den legislative vurdering.

(1) En præventiv virkning må antages at være knyttet til omkostnings-
afgørelserne, hvad enten disse i almindelighed falder ud til, at det på-
lægges den tabende at bære den vindendes udgifter, eller omkostningerne
hæves, således at hver part må bære sine omkostninger, men virkningen
bliver forskellig efter partens stilling som potentiel sagsøger eller sagsøgt.

For så vidt angår tvister om krav, der i faktisk og retlig henseende
er klart gennemførlige, er stillingen åbenbar. I andet end fuldbyrdelses-
søgsmål er det processuelt ønskeligt at undgå overflødige disputer, og
det er i disse tilfælde indlysende, at omkostningstruslen i så henseende
kan virke præventivt. Ved fuldbyrdelsessøgsmål, hvor opnåelse af dom
er nødvendigt eksekutionsfundament, kan præventive betragtninger alene

24 Sondringen anerkendes i frd. 1735 om de trættekære.
25 Se derimod Ekelöf III 152 om svensk ret, hvor der ikke gives dækning for ind-

drivelsesomkostninger, som långiver har pådraget sig forud for retssagen.
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rejses med hensyn til procesførelsens omfang, men de under B anførte
betragtninger gør det klart, at omkostninger må tilkendes den vindende.

I sager, hvor der hersker blot så megen tvivl, at et krav eller dets
imødegåelse ikke har temerær karakter, stiller præventionen sig ander-
ledes. Er det almindeligt at tilkende den vindende sagsomkostninger,
vil risikoen betyde, at man alt andet lige vil være mindre tilbøjelig til
at anlægge en sag, men tillige at modparten vil være mere tilbøjelig til,
når truslen om sagsanlæg fremsættes, at søge en udenretlig ordning af
sagen. Denne afvejning kan formentlig kun være gavnlig, når tvivlen
dog ved en fornyet overvejelse og behandling kan søges afklaret.

Jo mere tvivlsom sagen er, jo stærkere vil denne usikkerhed gøre sig
gældende, og jo mere må det altså formodes, at parterne er villige til
at forlige sagen. Herved forrykkes problemet til ønskværdigheden af, at
sager bliver frivilligt forligt. Dette spørgsmål må nok i det store og hele
besvares bekræftende. Det er samfundsmæssigt meget ofte heldigst at
få løst konflikterne uden tvang. Herved spares tid og kræfter, og ofte
opnår man at gøre begge parter tilfreds, hvor en dom i den enes favør
efterlader den anden part ganske uforstående over for rettens afgørelse.

I processuel henseende må dette synspunkt dog ikke overdrives. Dom-
stolene er nu en gang til for at løse de tvivlsomme problemer, og det
vil let virke skadeligt for retsudviklingen, om dette formål ikke søges
tilgodeset, ligesom tilliden til, at man kan gå til retterne, i det lange løb
vil kunne berøres heraf.

Præventive betragtninger synes således uden for de klare fuldbyrdel-
sessøgsmål i almindelighed at tale for at tilkende, resp. pålægge sags-
omkostninger, når fornøden reservation tages for de virkeligt tvivlsomme
konflikter.

Om tvivlen kan angå såvel den faktiske som den retlige side, har tid-
ligere været stærkt omdiskuteret. Ophævelse af omkostninger vil vel
navnlig være begrundet ud fra de her hævdede synspunkter, når tvivlen
angår forståelsen af retssætninger og deres anvendelse på det forelig-
gende tilfælde, men også faktisk tvivl bør kunne komme i betragtning,
såfremt årsagen til tvivlens eksistens ikke fører til, at den ene part ud
fra konkret præventive synspunkter bør bære ansvaret herfor.

(2) Den præventive værdi er dog af flere grunde usikker. For det før-
ste er det formentlig en psykologisk erfaring, at truslen om, når dom
engang falder ud i en uvis fremtid, eventuelt at skulle betale modparten
omkostninger, er mindre tungtvejende for det retssøgende publikum end
den præventive effekt, der knytter sig til det forskud eller depositum,
som advokaterne ofte afkræver deres klienter. Kun de færreste parter
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er i tvivl om at have retfærdigheden bag sig, når de vil indtale et krav
eller benægte et kravs berettigelse. Selv den værste kværulant - og måske
navnlig ham - føler sig snarere som justitias vogter. En tilbageholdenhed
i henseende til at lade det komme til proces kan meget ofte skyldes rent
emotionelle momenter, f. eks. det ubehagelige i at skulle afgive forkla-
ring i retten, eller ønsket om at undgå at ødelægge et personligt forhold
til modparten eller en god forretningsforbindelse. Tillige vil det dog
spille en stor rolle, at den pågældende, inden sagen begynder, afkræves
en kontant ydelse af advokaten. Det koster penge at føre proces. Den
eventualitet siden tillige at skulle betale også modpartens udgifter anses
ofte for fjerntliggende til, at den spiller en større rolle, hvortil kommer,
at den pågældende som regel er så overbevist om sin ret, at han ikke
kan tro, at han kan tabe sin sag.

Endvidere påvirkes præventionen af parternes økonomiske formuen-
hed. Ud fra en rent økonomisk afvejning er det meget tænkeligt, at en
person som indstævnes for et mindre beløb, giver køb, selvom han måske
nok føler sig sikker på i givet fald at blive frifundet og også tilkendt
omkostninger, men ved, at han, uanset rettens tilkendelse af omkostnin-
ger dog ikke vil kunne inddrive disse hos modparten. Det bliver da
måske alligevel billigst for ham at betale uden protest, og han spares
for en række ærgrelser samt besvær og tidsspilde ved retssagen.

D. De generelle præventive betragtninger kan suppleres med mere
konkrete momenter.

Dette gælder således den enkelte sags omfang og udførelse. Truslen
om at skulle betale modparten omkostninger for unødvendige proces-
skridt og overflødig bevisførelse etc, har utvivlsomt en meget stor betyd-
ning, fordi denne - i modsætning til, hvad der er anført under C, -
retter sig mere umiddelbart imod advokaten, der fører sagen og lægger
processen til rette, og det vides utvivlsomt af alle, at de advokater, der
fører retssager, de ikke selv tror på, er yderst få.

Det gælder tillige sagens almindelige omkostningsafgørelse, hvor den
tvivl, som ellers kunne føre til at hæve omkostningerne, må belastes
vedkommende part selv, f. eks. den kontraktspart, som har undladt at
sikre sig fornødent bevis for et kontraktsvilkår og kun efter indgående
vidneafhøringer og procedure kan få medhold i dets eksistens.

E. Ved siden af de ovennævnte betragtninger kunne man rejse spørgs-
mål, om omkostningsafgørelserne ikke kan baseres på en anvendelse af
retsbeskyttelsesprincippet.

Domstolen er et led i retsbeskyttelsen af borgernes interesse, og i det
omfang disse med rette påberåber sig denne beskyttelse - som sagsøgere
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eller sagsøgte - og får rettens medhold, må de i kraft heraf have krav
på at få deres udgifter herved dækket af modparten, som jo per conse-
quentiam kun med urette har påberåbt sig den samme beskyttelse.

Også denne afvejning er et led i en bedømmelse af omkostningspligten
på erstatningsretligt grundlag, men synes at lægge hovedvægten på en
undersøgelse af, hvornår der er handlet retstridigt. Megen vejledning
giver et sådant synspunkt ikke retterne. Bortset fra klare tilfælde må
det ikke overses, at begge parter for så vidt med rette kan påberåbe sig
retsbeskyttelsesinteressen, som det først ved rettens afgørelse kan fast-
slås, i hvilken retning parternes uenighed skal løses.


