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Herredsdommer og dosent Skúli Magnússon, Island 

I alle moderne retssystemer forsøger man imødekomme behovet for specialviden eller 
fagkundskab ved behandling af retssager på en eller anden måde. I systemer som bygger på 
angelsaksisk retstradition går man i princippet ud fra at sagens parter fuldt ud selv leder 
sagsbehandlingen, fremlægger redegørelser og fører ekspertvidner. I forhold til den ordning ser 
en „kontinental“ retspleje, hvor man bruger retsudmeldte sagkyndige, ud til at være overlegen. 
Det kan imidlertid i være et spørgsmål om man finder det ønskeligt af forskellige grunde at 
tillade ekspertvidner i et vist omfang uden at „syn og skøn” under rettens tilsyn afskaffes. 
Uanset problemet om hvordan „ekspertbeviser” produceres, opstår også spørgsmålet om 
dommens mulighed for at selvstændigt forstå og vurdere retssager hvori indgår specialviden, 
bl.a. sager hvor der er tvist om redegørelser fra retsudmeldte sagkyndige. En fleksibel hjemmel 
til de almene domstole til at tilkalde sagkyndige meddommere er den løsning man har valgt 
i Danmark, Norge og Island samtidig med at udviklingen er gledet bort fra oprettelse af 
specialdomstole. En sådan skønsmæssig hjemmel indebærer imidlertid en vis problematik i 
forhold til tilkaldelse af sagkyndige dommere og revision ved anke.

1. Retssager og sagkundskab

Sagkundskab og forskellige former for specialisering er i stadig voksende grad karakteristisk 
for nutidens teknologiserede samfund. I stigende grad drejer retssager sig også om forhold 
som det er svært at få rede på uden en eller anden form for specialviden eller fagkundskab. 
Udbredelsen af specialviden indebærer også at man forsøger at oplyse forhold på en anden og 
mere kompliceret måde end før, især ud fra forskellige former for redegørelser fra sagkyndige.

Kort fortalt drejer løsningen af retssager sig om indordning af enkelttilfælde under 
en abstrakt norm således som de anses for bevist (subsumption). Det må anses for ubestridt 
at de der dømmer i en sag, skal have en udtømmende forståelse for sagens forhold, både ved 
bedømmelsen af bevis og hjemføring af regler til fakta, uanset hvor komplicerede forholdene 
kan være. I almen civil proces går man ud fra at dommeren „kender loven“. Der kan imidlertid 
opstå spørgsmål om hvorvidt dommerens kendskab til loven altid er tilstrækkelig når det 
gælder specielle juridiske områder eller ligefrem udenlandske love. Således kommer det i 
betragtning om regler om sagkundskab også skal omfatte specielle juridiske forhold. Dette 
behandles senere.

Det første problem om forholdet mellem specialviden og retssager angår hvorledes 
akter med specialviden opstår og fremlægges i retten. Her står vi over for to retstraditioner: 
På den ene side angelsaksisk ret hvor man går ud fra at sagens parter fuldt ud leder 
sagsbehandlingen, fremlægger redegørelser og fører ekspertvidner. På den anden side 
kontinental ret hvor begrænsninger i parternes råderet over sagsbehandlingen blandt andet 

1  Nærmere angående forskellige forhold der omtales, især vedrørende islandsk retspraksis, henvises til to artiker af 
forfatteren: „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“, Scandinavian Studies in Law, Volume 51 (Procedurel 
Law — Court Administrations), s. 384–398, og „Experts on the Bench — Reflections on Pragmatic Solutions from Up-
North“, Civil Justice Quarterly Issue 2, 2009, s. 261–272.
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viser sig ved at dommeren udnævner en eller flere sagkyndige der skal følge en bestemt 
sagsbehandling, eller ligefrem henvender sig til en offentlig sagkyndig. I mange retssystemer 
der hovedsagelig følger kontinental retspraksis, tolereres dog ekspertvidner, og i visse tilfælde 
er de ligefrem udtrykkelig tilladt. Det normative spørgsmål står imidlertid ubesvaret om det 
er fornuftigt at tillade ekspertvidner, og i givet fald hvorledes en sådan ordning er foreneligt 
med sagkyndige udmeldt af retten. En drøftelse af dette giver også anledning til at overveje 
ordningen ved retsudmeldelse af sagkyndige og hvorledes deres arbejde tilrettelægges bedst 
muligt.

Et andet problem angår selve nedsættelsen af retten, om retten i større eller mindre 
grad skal bestå af sagkyndige således at den bedre bliver i stand til selvstændigt at bedømme 
akter der kræver specialviden. I visse retssystemer, især systemer i større stater, fører 
synspunkter i denne retning til at der oprettes særlige domstole besat med sagkyndige med 
varig udnævnelse. I Danmark, Island og Norge har man imidlertid reageret på dette behov 
ved en mere fleksibel hjemmel til domstolene til at tilkalde sagkyndige som meddommere 
når der anses at være behov for det. Den metode har man imidlertid ikke fulgt i Sverige eller 
Finland. Den vestnordiske ordning har de fordele at en del af dommerne har den nødvendige 
sagkundskab til at bedømme alle forhold i en sag. På den anden side opstår der spørgsmål om 
hvorledes sådanne dommere udpeges og tilkaldes, især ud fra hensynet til integritet og faglig 
kompetence. Endvidere opstår der et spørgsmål om hvem der skal dække omkostningerne 
ved deltagelsen af selvstændige meddommere i retten, og der har man i Norge valgt en anden 
løsning end i Danmark og Island.

Det tredje problem angår samspillet mellem reglerne om retsudmeldte skønsmænd 
og reglerne om sagkyndige meddommere. Hvis der er tvist om en retsudmeldt skønsmands 
konklusioner, kan det begrundes at retten skal besættes med sagkyndige meddommere 
der har forudsætninger for at tage denne konklusion til genovervejelse. Hvis sagkyndige 
meddommere allerede er tilkaldt til retten, står det på den anden side klart at det kan være 
svært at give parterne mulighed for at udtale sig om de sagkyndige meddommeres holdning 
således at man overholder det kontradiktoriske princip. Der opstår således det spørgsmål om 
sagkyndige meddommere skaber risiko for at retten bliver en slags „inkvisition”. Her opstår 
også spørgsmålet om muligheden for en appeldomstol til genovervejelse hvis dommen fra 
sådan en „sagkyndig domstol“ appelleres.

2. Ekspertvidner eller skønsmænd?

I angelsaksisk retspraksis sker det at parterne fremlægger redegørelser fra specialister eller 
fører såkaldte ekspertvidner. I overensstemmelse med den store vægt der i angelsaksisk ret 
lægges på partsautonomien (engelsk: the adversary principle), er det kun sagens parter der 
bestemmer hvilke sagkyndige akter der fremskaffes og fremlægges i en sag. Det indlysende 
problematiske ved denne ordning er at en sagspart kan vælge den sagkyndige der støtter hans 
egen sagsfremstilling. Al kontakt til den sagkyndige inden afgivelsen af forklaring sker fra 
sagsparten eller hans advokater der måske har gennemgået sagen indgående med vidnet og 
har haft mulighed for at præge dets holdning. Videre er det praksis at sagsparten betaler den 
sagkyndige for hans arbejde.2

2  Selv om sagsparter ikke bør kunne influere på sagkyndiges vidneforklaring, er det ikke desto mindre dem der normalt 
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I angelsaksiske retssystemer forsøger man faktisk på forskellig måde at sikre at et 
ekspertvidne optræder upartisk, fx ved over for vidnet at indskærpe at dets opgaver er at bistå 
retten med at komme til den rigtige konklusion, og ved at give modparten større frihed til 
krydsforhør af vidnet. Til trods herfor må man hævde at ekspertvidner i visse tilfælde bliver en 
slags lejesvende for parterne i stedet for at optræde som upartiske sagkyndige der bistår retten 
med at få forståelse af komplicerede fakta. En anden indlysende ulempe ved ekspertvidner 
er at de kan være uenige. I angelsaksisk ret kan dommeren derfor blive nødt til at tage 
stilling til indlæg fra eksperter i komplicerede problemer af specialvidenskarakter. Der kan 
ligefrem opstå den situation at en jury af lægmænd sættes i den situation, og i modsætning til 
embedsdommere har nævninger normalt ikke mulighed for at stille spørgsmål til vidner eller 
anmode om yderligere akter til forklaring.

Den kontinentale retstradition er historisk set præget af at dommeren deltager og 
styrer retsforhandlingerne mere, måske ud fra påvirkning af inkvisitorisk retspleje der dog 
først og fremmest gjaldt for straffeproceduren. I overensstemmelse hermed er det almindeligt 
at man reagerer på behovet for sagkundskab ved at give dommeren tilladelse til at tilkalde 
særlige sagkyndige (fransk: experts judiciaires) til at afgive en erklæring.3 I modsætning til 
ekspertvidnerne indkaldes disse sagkyndige, skønsmænd efter dansk sprogbrug, af dommeren 
og har kun kontakt med sagens parter efter regler der skal sikre ligelighed mellem parterne og 
de sagkyndiges upartiskhed, impartialitet, fx i henseende til habilitet. Der kan så være tale om 
at visse juridiske problemer  ved syn og skøn kan ankes til retten, og det kan også være muligt 
at anmode om et overskøn. Det kan således næppe forekomme at en advokat har mulighed 
for at „forberede“ et ekspertvidne således som det er normalt i angelsaksisk retspraksis. Der 
er altså mindre risiko for at en retsudmeldt sagkyndig på en eller anden måde bliver afhængig 
af sagens parter. I stedet for en muligvis misvisende vidneforklaring fra ekspertvidner som 
sagens parter fører, regner man således med én udtalelse fra en sagkyndig som er udmeldt af 
dommeren.4

I de retssystemer jeg kender til, har parterne faktisk ret til, i hvert fald i et vist 
omfang, at fremlægge skriftlige udtalelser fra sagkyndige som de ensidigt har fremskaffet, 
altså uden retsudmelding. I erstatningssager om personskade er det fx i islandsk retspraksis 
reglen snarere end undtagelsen at der fremlægges lægeattester og sagkyndige udtalelser om 
følgerne af en skade. Udmelding af sagkyndige sker så kun hvis disse akter bestrides hvad 
der ikke nødvendigvis behøver at være tilfældet. Muligheden for at få retsudmeldt sagkyndige 
udelukker således ikke generelt at der fremlægges andre sagkyndige akter. I overensstemmelse 
hermed viser betydningen af syn og skøn af retsudmeldte skønsmænd sig først og fremmest 
ved at sådanne akter generelt anses for at have større bevisgyldighed end akter der er 
fremskaffet ensidigt. I virkeligheden fungerer den retsudmeldte skønsmands udtalelse 
nærmest som et „trumfkort“ hvor der foreligger modstridende akter fra sagkyndige. Der opstår 
hermed det normative spørgsmål (der vil blive behandlet senere) om hvor rimeligt det er at en 
embedsdommer tager stilling til modstridende sagkyndige akter på et sådant, nærmest formelt, 
grundlag.

vælger vedkommende sagkyndige. Det er også almindeligt at den sagkyndiges vidneforklaring „forberedes“ af partens 
advokat (engelsk: preparing the witness). På denne måde kan advokaten både have indflydelse på hvordan en sagkyndig 
formulerer sine svar („Er du sikker på at du kan hævde dette?“), og også bestemme hvilke spørgsmål han stiller til ham 
og hvilke ikke. Advokaten kan ligefrem beslutte at undlade at føre den sagkyndige for retten og forsøge at finde andre! 
Modpartens krydsforhør af vidnet skal så udgøre en tilstrækkelig sikkerhed for at alle oplysninger af betydning fremgår 
af den sagkyndiges vidneforklaring.

3  Her kan henvises generelt til François Pinchon: L’expertise judiciaire en Europe, Paris 2002.
4  Trods systemet med retsudmelding kan sagkyndiges upartiskhed undertiden drages i tvivl, fx når det drejer sig 

om sagkyndige der udfører omfattende vurderinger for indflydelsesrige parter, fx invaliditetsbedømmelser for 
forsikringsselskaber.
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3. Ekspertvidner ved siden af retsudmeldte sagkyndige?

I alle de nordiske landes retssystemer kan man anmode om retsudmelding af sagkyndige. Mig 
bekendt tvivler ingen på at den ordning grundlæggende er fornuftig selv om der uden tvivl kan 
være anmærkninger til visse nærmere forhold, fx udgifter og omfanget af skønsforretninger. 
Et større spørgsmål er imidlertid om det ifølge visse nordiske landes retspleje er tilladt at 
føre ekspertvidner ved siden af anmodning om retsudmelding af sagkyndige. Bortset fra 
det deskriptive spørgsmål opstår der det normative spørgsmål om man bør indføre en sådan 
tilladelse i de lande hvor det ikke er tilladt eller ikke står klart.

Ifølge islandsk retspleje skal et vidne udelukkende afgive forklaring om begivenheder 
og faktiske forhold som det selv har erfaret, og ikke bedømme faktiske forhold eller udtrykke 
sin mening om dem. Tilsvarende forhold findes i dansk ret. Både i dansk og islandsk retspraksis 
findes der dog eksempler på at domstole tillader sagkyndige der overhovedet ikke har haft 
kontakt med sagens begivenheder, at afgive vidnesbyrd i en sag. I baggrunden ligger princippet 
om bevisbedømmelsens frihed. Det er en uundgåelig følge af det princip at der indrømmes 
parterne betydelig frihed til at føre bevis for påstande med de akter som de anser for nødvendige, 
også vidnesbyrd fra sagkyndige. Der kan være visse problemer forbundet med at dommeren 
forhindrer en sagkyndig i at komme for retten som vidne selv om det står klart at han ikke har 
oplevet sagens begivenheder personlig. I praksis kan en part fx anmode om at en sagkyndig 
kommer for retten for at bekræfte en skriftlig redegørelse eller et brev der er fremlagt i sagen 
og rent faktisk udgør en sagkyndig bedømmelse. Det er klart at det er svært for en dommer at 
forhindre at partens advokat spørger den sagkyndige nærmere om visse forhold i redegørelsen.

Det er min fornemmelse, i hvert fald ud fra mit eget retssystem, at der er voksende pres 
fra advokaterne for at indkalde ekspertvidner. Om dette skyldes indvirkning fra angelsaksisk 
ret skal jeg ikke udtale mig om. Nærliggende er imidlertid spørgsmålet om retssystemer som 
det islandske og danske hvor ekspertvidner ikke udtrykkeligt er tilladt, skal ændre deres regler 
så tilladelser til at føre ekspertvidner gøres eksplicitte. Således har man fx gjort det i Norge 
hvor sagkyndige vidner udtrykkeligt er tilladte.5 I norsk ret kan sagkyndige vidner således 
supplere retsudmeldte sagkyndige hvis parterne anmoder om det. Erfaringerne i Norge med 
dette dobbelte system er bestemt interessante.

Ulemperne ved sagkyndige vidner er som tidligere nævnt velkendte fra angelsaksisk 
ret. Det bør rimeligvis nævnes at udviklingen i angelsaksiske landes ret har været at udvide 
dommerens myndighed over indhentelse af sagkyndige akter og formen for vidnesbyrd fra 
specialister. I mange tilfælde kan en dommer således afkræve en part forklaring på mangel af 
sagkyndige akter eller ligefrem pålægge ham at fremlægge visse akter. Dommeren kan også 
i visse tilfælde beordre parterne til at blive enige om én eller flere sagkyndige og kan selv 
tilkalde en sagkyndig hvis det ikke lykkes dem at nå til enighed.6

Man kan så spørge om man ikke går i gal retning når man vil tillade ekspertvidner og 
med de fejl som man er i gang med at udbedre i forskellige lande der bygger på den angelsaksiske 

5  Jf. tvisteloven, § 25-6, om sakkyndige vitner.
6  Se fx om en nylig indførelse fra 2004 af USA’s forbundsregler om bevisligheder, The U.S. Federal Rules of Evidence, 

§ 704, litra a, der handler om retsudmeldte sagkyndige, og den britiske civile retsplejelov, The U.K. Civil Procedure 
Rules, fra 1999 der giver en appeldomstol ret til at tilkalde en bisidder, assessor, eller til at beslutte at parterne skal 
blive enige om én sagkyndig som afgiver vidnesbyrd. Angående kritik af brugen af ekspertvidner kan man fx henvise til 
kapitel 13 i lord Woolfs rapport fra 1996 om civil retspleje i Storbritannien, Final Report to the Lord Chancellor on the 
Civil Justice System in England and Wales, HMSO, London, July 1996.
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tradition.7 Der findes nok ikke så simpelt et svar herpå som det umiddelbart ser ud til. Årsagen 
er fx i Norge at de sagkyndige vidner ikke erstatter retsudmeldte sagkyndige men supplerer det 
system. Man må heller ikke ignorere at sagkyndige vidner kan have visse fordele. Det kan fx 
være betydelig mere simpelt og mindre udgiftskrævende at få et sagkyndigt vidne til at afgive 
en mundtlig forklaring end at rekvirere et skriftligt syn og skøn med retsudmelding. Hvis man 
eksplicit tillader sagkyndige vidner, kan man på den anden side måske af angelsaksisk ret 
lære hvorledes en sådan vidneforklaring skal udføres, fx ud fra hvorledes vidnets sagkundskab 
afprøves og vidnets pligter defineres.

En sammenligning af ordningen med skriftlige syn og skøn og sagkyndige 
vidneforklaringer giver også anledning til at spørge om ordningen med syn og skøn i visse 
tilfælde er for tung. I islandsk retspleje er syn og skøn altid skriftlig, og skønsmændene har pligt 
til at afholde et skønsmøde med parterne. I andre landes retspleje, fx i Norge, er man langt mere 
fleksible på dette punkt, fx er det tilladt at beslutte at en skønsmand, en såkaldt rettsoppnevnt 
sakkyndig, kun afgiver mundtlig forklaring. Det bør også overvejes om dommeren skal have en 
vis beslutningsmyndighed over hvilke spørgsmål der forelægges skønsmændene til besvarelse 
ud fra det synspunkt at skønnet skal have et formål og ikke bliver for omfattende.

4. Krav til akter fra sagkyndige

I mange landes retspleje vejer retsudmeldte skønsmænds indstilling så tungt i konklusionen 
på retssager at man må sige at de de facto afgør sagens udfald. Hvis man skal ændre på en 
retsudmeldt skønsmands konklusion, må man derfor normalt ty til et overskøn eller pege 
på væsentlige brud af regler angående udførelsen af skønnet. Selv i retsplejen i lande hvor 
man kan tilkalde sagkyndige meddomsmænd der gennemgår de retsudmeldte skønsmænds 
indstilling, har retsudmeldte sagkyndiges konklusioner også større gyldighed end andre akters. 
Det er derfor af afgørende betydning hvorledes akter som disse bliver til.

I Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af den 5. juli 2007 (Sara Lind 
Eggertsdóttir versus Island, sag nr. 31930/04) blev det prøvet hvorvidt man havde overholdt 
principperne om en retfærdig rettergang ved fremskaffelsen af sagkyndige dokumenter. I 
Islands Højesterets dom af den 11. marts 2004 havde Højesteret på eget initiativ anmodet om 
en udtalelse fra Islands Lægeråd om visse medicinske forhold i sagen der var anlagt angående 
erstatning for formodede fejl ved et barns fødsel. Udtalelsen fra Lægerådet der var fremskaffet 
ud fra en særlig hjemmel i den islandske lovgivning, var Højesterets hovedpræmis for at 
frikende hospitalet for erstatningskravet. Dermed gik Højesteret imod herredsrettens dom, selv 
om herredsretten havde været besat med én juridisk dommer og to sagkyndige meddommere 
(en børnelæge og en fødselslæge).

Menneskerettighedsdomstolen henviste til at visse medlemmer af Islands Lægeråd 
også havde været ansat ved vedkommende hospital. Dette ansås for at være en overtrædelse af 
Menneskerettighedskonventionen, art. 6, stk. 1. Man kan imidlertid drage den konklusion af 
dommen at det ikke kan være belastende at domstole indhenter en sagkyndig udtalelse fra en 
bestemt institution for så vidt denne institution respekterer principperne ved behandlingen af 
sagen. Det ansås heller ikke i sig selv ikke for kritisabelt at Højesteret på eget initiativ havde 

7  Om problemerne ved angelsaksisk retspleje generelt, se fx A.S.S. Zuckermans artikel, „Justice in Crisis: Comparative 
Dimensions of Civil Procedure“, Civil Justice in Crisis, Comparative Perspectives of Civil Procedure, Oxford 1999, s. 
3–52.
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rettet spørgsmål til Lægerådet. Endelig toges der ikke stilling til det faktum at Højesteret der 
kun bestod af juridiske dommere, mente at den var i stand til at tage stilling til misvisende 
medicinske udtalelser og gå imod dommen fra herredsretten der havde været besat med 
sagkyndige meddommere.

Ifølge ovenstående kan man imidlertid drage den hovedkonklusion af 
Menneskerettighedsdomstolens dom at sagkyndige udtalelser der muligvis har særlig 
(stærkere) bevisgyldighed for konklusionen af en dom, skal opfylde visse principper om en 
retfærdig rettergang. Dette gælder helt sikkert både om vedkommende specialists habilitet, men 
de samme argumenter gælder sikkert også for parternes ret til indsigelse og den sagkyndiges 
fyldestgørende undersøgelse. Derimod ser det ikke ud til at Menneskerettighedskonventionen 
er til hinder for at domstole, på eget initiativ, overdrager udefrakommende væsentlig indflydelse 
på hvordan visse sagkyndige forhold besluttes.

5. Specialdomstole eller sagkyndige meddommere?

Selv om en dommer gør brug af udtalelser fra en retsudmeldt sagkyndig, kan han alligevel være 
stillet over for komplicerede sagsforhold og endog modstridende indstillinger fra sagkyndige 
der tager stilling til disse sagsforhold. På sagsområder hvor behovet for sagkundskab er 
vedvarende, har man i mange lande oprettet specialdomstole hvori der sidder specialister på 
bestemte områder, normalt dog med en juridisk dommer som retsformand. Specialdomstole 
kan have baggrund i andre argumenter end behovet for specialviden, især synspunkter om at 
visse sager skal have en anden sagsbehandling eller ramme end det normale ved almindelige 
domstole, eller ligefrem bekymring for at man ikke kan overdrage visse typer sager til den 
sædvanlige dommerkreds.8 Man kan også undertiden hævde at visse specialdomstole i hvert 
fald delvis har baggrund i visse gruppers eller stænders kamp for deres interesser.9 Det er ikke 
altid let at afgøre hvilke interesser der anses for at være bestemmende for oprettelsen af en 
specialdomstol, og der skal ikke her gøres noget forsøg på at gennemgå specialdomstolenes 
historie i almindelighed. I nyere tid kan man dog især nævne domstole om sø- og handelsforhold 
som eksempler på specialdomstole hvor man har ment der var behov for sagkundskab. Ved 
disse specialdomstole indgår sagkyndige meddommere („assessorer“) undertiden mere direkte 
i bevisførelsen for retten ud fra den præmis at de er i stand til direkte at bedømme en sags 
begivenheder eller genoverveje de sagkyndige udtalelser der fremlægges.

I Island har udviklingen været den at man næsten fuldstændig er ophørt med at bruge 
specialdomstole, også på de områder hvor man mente der var brug for specialviden. Fra og 
med 1981 blev fx Islands Sø- og Handelsret nedlagt, og sager af den karakter overgik til 
de almene domstole. Parallelt med denne udvikling er hjemlerne for almene domstole til at 
tilkalde sagkyndige til meddommere udvidet.10

Islandske herredsretsdommere har således lige siden 1936 haft en ret almen og temmelig 
fleksibel hjemmel til at tilkalde sagkyndige meddommere når de har ment at afgørelsen af en 
sag på en eller anden måde krævede specialviden. Angående udviklingen i reglerne i islandsk 

  8 Fx forfatningsdomstole, forvaltningsdomstole og domstole der behandler lovovertrædelser af de øverste indhavere af 
statsmagten.

  9 Fx specialdomstole om kirkens forhold, arbejdsretslige forhold eller ligefrem grænseforhold og salærer for advokater. 
Normalt besættes disse domstole med repræsentanter for vedkommende interessegrupper.

10 Med lov om behandling af civile sager, nr. 85/1936, § 200, punkt 3, blev hjemlen til at tilkalde sagkyndige 
meddommere i sø- og handelssager udvidet til sager der drejede sig om „andre tekniske forhold“. Indtil da havde 
hjemlen imidlertid været begrænset til sø- og handelssager, som i Danmark.
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ret henvises til andre kilder, men man kan dog nævne at de har deres oprindelse i regler om 
behandling af sø- og handelssager der igen har rod i et nordisk samarbejde og i høj grad var 
præget af de dagældende danske regler om sø- og handelssager.11 Det er klart at de nugældende 
regler i den danske retsplejelov også har deres oprindelse i tilsvarende regler om behandling 
af sø- og handelssager.12

Hjemlen i danske, islandske og norske love til at tilkalde sagkyndige meddommere 
er ganske fleksibel hvis man kun ser på lovens bogstav.13 I den islandske lov om behandling 
af civile sager, § 2, stk. 2, står der således „hvis en tvist angår fakta der fremføres som 
søgsmålsgrunde og dommeren mener at der er behov for særlig viden i retten til at afgøre 
dette, kan han tilkalde to meddommere der besidder en sådan særlig viden.“ Ifølge den 
danske retsplejelov, § 20 (1), „kan retten bestemme, at retten under hovedforhandlingen skal 
tiltrædes af 2 sagkyndige medlemmer, hvis fagkundskab skønnes at være af betydning for 
sagen.“ Ifølge den norske tvistelov, § 9-12, „settes retten under hovedforhandlingen med to 
meddommere dersom en av partene krever det eller retten finner det ønskelig.“ Derefter står 
der at „meddommerne skal være fagkyndige om hensynet til forsvarlig behandling av saken 
tilsier det“ og „oppnevnes slik at de har fagkyndighet tilpasset saken.“

Dansk, islandsk og norsk lovgivning indeholder nærmere forskrifter for hvordan man 
skal forholde sig ved tilkaldelsen af sagkyndige meddommere. Ifølge dansk og islandsk lov 
er det klart at det er dommeren og ikke parterne der har myndighed over om han tilkalder 
sagkyndige meddommere. Ifølge de norske regler ser det derimod ud til at en sagspart kan 
forlange at der tilkaldes en sagkyndig meddommer for så vidt han påtager sig omkostningerne 
ved det. I de tre landes love forudsættes det imidlertid at den juridiske dommer bestemmer 
hvilke sagkyndige han tilkalder, men at han forud giver parterne meddelelse om sit valg. 
Parterne har således mulighed for at protestere mod dommerens valg af meddommer .

Meddommerne har fulde beføjelser som dommere, og derfor kan den juridiske dommer 
i teorien komme i mindretal. Ud fra islandsk retspraksis at dømme, er det imidlertid klart at det 
meget sjældent sker at der er uenighed mellem de sagkyndige meddommere og den juridiske 
dommer. Videre udtrykker danske, islandske og norske love klart at retsformanden leder 
retten, alene afsiger kendelser om andet end afvisning af sagen, derunder om en meddommers 
habilitet, udsteder indkaldelser og meddelelser, sørger for udarbejdelse og bekræftelse af 
retshandlinger og udadtil optræder på rettens vegne.

Hvis en domstol skal kunne tage selvstændig stilling til alle forhold i en sag, derunder 
forhold der kræver specialviden, må det ud fra et normativt synspunkt anses for ønskeligt at der 
er sagkyndige i dommerkollegiet. Det er på den anden side umuligt at fremsætte ét ubetinget 
svar på om det er bedre at denne sagkundskab fremtræder i form af en specialdomstol eller 

11 Den særlige behandling af sø- og handelssager var en del af et nordisk lovgivningsarbejde inden for søfart. I 
Danmark indførtes en lov om Sø- og Handelsretten i København den 19. februar 1861 og en lov om søfart, søforhør 
og behandling af søretslige sager den 12. april 1892. I Norge indførtes bestemmelser om dette sagsområde med 
søfartsloven af den 20. juli 1893 (§§ 312–333), og i Sverige med søfartsloven af den 12. juni 1861 (§§ 313–332).

12 Jf. nu retsplejeloven, § 20, ifølge lovændring af den 2. juni 2006. Baggrunden for reformen diskuteres bl.a. i Retsple-
jerådets Betænkning 1401/2001, Reform af den civile retspleje I. Angående den danske Sø- og Handelsrets virksomhed, 
jf. retsplejeloven, § 17, kan henvises til en artikel af Frank Poulsen, „Sø- og Handelsretten — særligt om ‚sagkyndige 
retsmedlemmer‘ i retsplejen“, Dommeren i det 20. Århundrede, (red. Garde, P., Larsen, C. og Pedersen, B.), København 
2000, s. 327–334.

13 I Norge er der i visse typer sager obligatorisk brug af meddommere med en vis fagkyndighed, fx i tvister om arbejdsfor-
hold efter arbejdsmiljøloven (lov af 17. juni 2005 nr. 62, §17-7)  og ved overprøvelse af administrative tvangsfuldbyr-
delser i helse- og socialsektoren (tvisteloven § 36-4).
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en hjemmel til almene domstole til at tilkalde sagkyndige meddommere. For et lille samfund 
som det islandske er der indlysende meget der støtter sidstnævnte løsning, men forholdene kan 
være anderledes i større lande med andre retstraditioner. Følgende redegørelse for sagkyndige 
meddommere vil som udgangspunkt have islandsk retspraksis der efterhånden er ganske lang 
og udførlig om mange særlige forhold.

6. Hjemmel eller pligt til at tilkalde sagkyndige meddommere?

Ved første syn giver bestemmelserne i islandsk ret øjensynlig herredsretsdommerne rigelig 
frihed til at bedømme om han tilkalder sagkyndige meddommere eller ej. Islands Højesteret 
(som ikke selv har hjemmel til at tilkalde sagkyndige meddommere) har imidlertid tidligt 
formet den holdning at en sag kan være af en sådan beskaffenhed at det ikke alene er tilladt 
men direkte obligatorisk at tilkalde sagkyndige meddommere.14 Dette har især drejet sig om 
sager hvor der var tvist om syn og skøn af retsudmeldte sagkyndige. Til grund for Højesterets 
retspraksis har der ligget den forestilling at en herredsretsdommer ikke på egen hånd kunne 
afgøre en sådan tvist men havde brug for bistand fra sagkyndige der skulle indtræde i 
dommerkollegiet. Det er således efter islandsk retspraksis ikke tilstrækkeligt at sagkyndige 
forhold er oplyst ud fra en indstilling fra en retsudmeldt sagkyndig, retten skal også gennemgå 
og genoverveje en sådan indstilling fra retsudmeldte. Heraf følger så det princip at retten ved 
dette arbejde skal have suppleret sig med sagkyndige meddommere.

Typiske sager hvor sagkyndig meddommere er nødvendige, er sager på grund af fejl 
ved ejendomme hvor der er tvist om sagkyndiges skøn om årsagen til fejl og omkostninger ved 
reparation, og sager om personskade hvor der er tvist om retsudmeldte sagkyndiges skøn om 
økonomisk og medicinsk invaliditet. De sagkyndige dommeres opgave bliver ofte vigtig når 
man skal besøge et åsted eller undersøge en genstand, men også ved afgivning af forklaringer, 
ikke mindst når retsudmeldte sagkyndige kommer for retten for at bekræfte deres indstillinger.

Hvis en islandsk herredsretsdommer efter Højesterets skøn har forsømt at tilkalde 
sagkyndige meddommere, indebærer det normalt at sagen ophæves og hjemvises til fornyet 
behandling for herredsretten. Det kan dog også medføre hjemvisning at en herredsretsdommer 
har tilkaldt sagkyndige meddommere der ikke skønnes at have haft tilstrækkelig sagkundskab 
eller sagkundskab på det rigtige område. I nyere retspraksis findes der eksempler på at 
forsømmelse af at tilkalde sagkyndige meddommere kun har medført kritik fra Højesteret men 
ikke ophævelse. I de fleste af disse tilfælde har det drejet sig om sager om forældremyndighed, 
og det må anses for sandsynligt at de særlige regler der gælder for behandling af 
forældremyndighedssager (især kravet om en hurtig sagsbehandling), har ført til at Højesteret 
har besluttet ikke at ophæve herredsretsdommene.15

14 Den første islandske højesteretsdom hvor en sag blev hjemvist til herredsretten på grund af mangel på sagkyndige 
meddommere, er fra 1947 (Domsamling 1947: 357). I sagen krævede en udlejer erstatning for skade på en ejendom, 
men det stod ikke klart om skaden stammede fra lejer A eller lejer B der senere havde overtaget ejendommen. I sagen 
blev der fremlagt forskellige syn og skøn om årsagerne til skaden og ligeledes dens økonomiske omfang. Herredsrettens 
opfattelse var at lejer B var ansvarlig for tabet, dog således at erstatningen blev nedsat i forhold til skønnet på grund 
af normal vedligeholdelse. I Højesterets dom står der imidlertid at sagen havde været af en sådan beskaffenhed at det 
havde været nødvendigt at dommeren tilkaldte sagkyndige om husbygning til at behandle og dømme i sagen med sig. 
„De skulle have gennemgået og revideret alle skøn og beregninger i sagen således at retten derefter kunne afgøre hvilke 
yderligere undersøgelser der var behov for.“ Højesteret nævnte nogle eksempler på hvad retten burde have undersøgt 
nøjere „for at få afgjort hvilke årsager der er til de skader der angives der.“

15 Se nærmere SM: „The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“ op.cit.
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7. Hvornår er der hjemmel/pligt til at tilkalde sagkyndige meddommere?

Ud fra islandsk ret kan man i en nøddeskal sige at en herredsretsdommer har pligt til at 
tilkalde sagkyndige meddommere når han ikke er i stand til at løse en sag på grundlag af sin 
almenviden, sin almindelige uddannelse eller juridiske viden.16

Heraf kan man for det første udlede at juridiske tvister ikke kan begrunde at der 
tilkaldes sagkyndige meddommere, kun uenighed om faktiske forhold. Selv om en uenighed 
drejer sig om et specielt juridisk forhold, kan det ikke være grund til at der tilkaldes en jurist 
med speciale på vedkommende område. Dette ser ud til at divergere fra hvad der gælder i 
dansk ret hvor det ikke er udelukket at tilkalde sagkyndige i særlige juridiske forhold. I norsk 
lov nævnes det eksplicit at man kan tilkalde en juridisk specialist og samtidig kræve pligt til 
at tale sandt af parterne.

Fra et normativt synspunkt må man spørge om der ikke er grund til at hjemlen til at 
tilkalde sagkyndige meddommere er så rummelig, også i islandsk ret, at herredsretsdommere 
også kan tilkalde sagkyndige på visse juridiske områder, fx vedrørende konkurrence, patenter 
og endog forvaltning. Hvis sagkyndige meddommere skal overflødiggøre specialdomstole, 
forekommer en udvidelse af den art på mange måder fornuftig, dog således at der kan være 
grund til særlige regler vedrørende uddannelse og valg af sådanne juridiske sagkyndige.

For det andet er hjemmel og pligt til at tilkalde særlige meddommere begrænset til 
forhold som almenviden ikke er nok til at afgøre. Under almenviden hører forskellige forhold 
vedrørende menneskelige behov, adfærd og kommunikation som skal være bekendt for de 
fleste voksne og oplyste mennesker. Viden om kørsel af biler, opdragelse og pasning af børn er 
eksempler på forhold som de fleste mener de kender til, men dog ligger på grænsen af at kræve 
sagkundskab. Endelig må man regne med at en dommer har fået en almen uddannelse, som fx 
i de fag der indgår i folkeskolen og gymnasiet. På grundlag af denne almene uddannelse og 
ligeledes erhvervserfaring må man kunne stille krav om at en dommer fx har en vis færdighed 
i simple beregninger og ligeledes i elementær bogføring.

Endelig kan man i islandsk retspraksis gå ud fra at en tvist om forhold der kræver 
sagkundskab skal være reel, så det berettiger at dommeren tilkalder sagkyndige meddommere. 
En protest fra en sagspart over for et skøn fra en retsudmeldt sagkyndig skal være begrundet, fx 
støtte sig til en anden sagkyndig akt. Det forholder sig måske anderledes i norsk retspraksis hvor 
man har det sådan at hver part selv dækker omkostningerne ved den sagkyndige meddommers 
arbejde og kan forlange tilkaldelse af en sagkyndig hvis han er rede til at betale for det.

Uanset dette er det klart at en part ikke kan udbedre en mangel på akter der kræver 
sagkundskab ved at kræve indkaldelse af sagkyndige meddommere og så stole på at de kommer 
til bunds i sagen. Det knytter an til det princip i retsplejen at alle sagens akter skal foreligge og 
være tilgængelige for parterne så de kan udtale sig om dem. Hvis man går for langt i at lade 
sagkyndige meddommere selv skaffe oplysning om forholdene af sagkyndig karakter, opstår 
der helt klart krav om at sagens parter får mulighed for at udtale sig om deres holdning inden 
sagen afsluttes. Noget sådant går helt klart ikke hvis domstolen ikke skal udvikle sig til en 
„inkvisition”. De sagkyndige meddommeres opgave skal derfor omhyggeligt begrænses til 

16 Jf. Domsamling 2000: 2674. Sagen var en erstatningssag hvor en motorcyklist havde kørt 100–140 meter med forhjulet 
på sin motorcykel oppe i luften indtil motorcyklen ramte en trafikhelle. Motorcyklisten hævdede at det var sket ved 
et uheld. Højesteret var af den opfattelse at herredsretsdommeren burde have tilkaldt sagkyndige meddommere til at 
behandle denne søgsmålsgrund. Herredsretsdommen blev ophævet.
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at „gennemgå“ de akter af sagkyndig karakter der foreligger i sagen og ikke „fabrikere nye 
akter“.17 Her kan det dog være vanskeligt at finde grænsen.

Ifølge ovenstående går islandsk retspraksis ud på et system hvor retsudmeldte 
sagkyndige og sagkyndige meddommere arbejder sammen med det mål at domstolen tager 
stilling til alle bevisligheder i en sag. Det er klart dette afviger betydeligt fra forholdene i 
mange retssystemer hvor de retsudmeldte sagkyndiges skønsrapporter i praksis afgør sagen, i 
hvert fald hvis der ikke er formelle fejl ved fremskaffelsen af dem. I Island er det derimod de 
sagkyndige meddommere der har det sidste ord.

8. Valg og indkaldelse af sagkyndige meddommere

I Danmark vælges de sagkyndige meddommere fra særlige lister. En sådan ordning havde man 
tidligere i Island, men den blev endeligt opgivet i 1981. I Norge bruger man heller ikke lister 
ved valget af sagkyndige meddommere, de vælges af dommeren. Ifølge islandsk og norsk ret 
har herredsretsdommeren således frie hænder angående hvilke sagkyndige han tilkalder som 
sagkyndige meddommere for så vidt de har den specialviden der kræves og opfylder almene 
habilitetsbetingelser.18

Den islandsk/norske ordning har den fordel at den er meget fleksibel. Det kan så tilføjes 
at der i praksis faktisk i Island findes uformelle lister over folk der er parat til at påtage sig både 
syn og skøn og meddommerhverv. Det sker sjældent at en sagkyndig meddommers habilitet og 
sagkundskab drages i tvivl. Her er det af betydning at dommeren skal forklare parterne hvem 
han har tænkt sig at tilkalde, og give dem mulighed for at fremsætte bemærkninger. Det er 
vel klart at dommeren skal undgå at der opstår uenighed med parterne om dette forhold. Det 
er faktisk undertiden sådan at „valget“ af en sagkyndig meddommer i langt højere grad er en 
fortvivlet søgen efter en sagkyndig, fx når en sag angår stærkt specialiserede forhold, eller når 
så godt som alle mulige sagkyndige af en eller anden grund er inhabile (fx læger hvor de fleste 
arbejder på det samme statslige hospital).

Ved indkaldelsen af en sagkyndig meddommer er en ny dommer, med fuld dømmende 
beføjelser, trådt ind i dommerpanelet. De sagkyndige meddommere kan teoretisk set 
nedstemme den juridiske dommer selv om de i praksis normalt har den opfattelse at de har 
en anden rolle end den juridiske dommer. I alle lande er man omhyggelige med udnævnelsen 
af juridiske dommere ud fra det synspunkt at der til disse hverv skal vælges personer med 
passende kompetencer der er selvstændige og uafhængige i deres arbejde. Der kan være delte 
meninger om dette krav også opfyldes ved at lade en herredsretsdommer alene vælge den 
sagkyndige meddommer som det sker i Island og også i Norge.

I en rapport for nylig har GRECO (Group of States against Corruption — Council 
of Europe) anmodet islandske myndigheder om at revidere ordningen ved valg og tilkaldelse 

17 Se fx Højesterets dom af den 20. september 2001 i sag nr. 10/2001. I sagen mente retten at et skøn vedrørende et 
rimeligt vederlag for malerarbejde havde været behæftet med fejl i en sådan grad at det ikke kunne lægges til grund. 
Videre står der i Højesterets præmisser: „Det er ifølge loven ikke sagkyndige meddommeres opgave at afhjælpe mangler 
i sagsparternes fremskaffelse af akter ved til grund at lægge deres egen skønsmæssige viden om forhold som der 
mangler adækvate oplysninger om.“ Retten anså sagen for så ringe forelagt at den fuldstændig måtte ophæves.

18 Højesterets dom af den 7. februar 2002 i sag nr. 302/2001. Højesteret mente at en meddommer som 
herredsretsdommeren havde tilkaldt, ikke havde specialviden om kørsel af motorcykel selv om han havde kørekort til 
at køre en sådan.
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af sagkyndige meddommere.19 Den anmodning forekommer velbegrundet selv om man altid 
må regne med at det i visse tilfælde kan være nødvendigt at vælge sagkyndige meddommere 
ad hoc og ikke ud fra en forud fastsat liste. De tilfælde hvor der bliver brug for sagkyndige 
meddommere, er simpelthen for mangeartede til at det er muligt at udarbejde en udtømmende 
liste over alle de specialister der kan komme på tale. Man kan imidlertid forestille sig at et ad 
hoc-valg skal bekræftes, fx af retsformanden eller af domstolsrådet. Så kan man utvivlsomt 
gøre mere ud af juridisk vejledning af de sagkyndige meddommere, i hvert fald i forhold til 
den nuværende situation i Island.

Endelig kan man spørge om det er heldigt at det de samme der udfører syn og skøn og 
er meddommere. Sagkyndige meddommere og juridiske dommere bliver uundgåeligt kolleger 
der meget tit nærer fuld tillid til hinanden. Efter min opfattelse kan det derfor være uheldigt 
at en der har haft hverv som meddommer optræder som skønsmand hos den samme dommer 
i en anden sag.

9. Sagkyndige meddommeres deltagelse i sagsbehandlingen

Ifølge islandske regler tager sagkyndige meddommere ikke plads i retten før ved 
hovedforhandlingen. Som tidligere anført, er deltagelsen af sagkyndige meddommere tit af 
stor betydning når man skal på åstedet eller skal undersøge en genstand ved begyndelsen af 
hovedforhandlingen. Videre er det mindst lige så godt for en juridisk dommer at få støtte fra 
sagkyndige meddommere ved afgivninger af vidneforklaringer. Man kan imidlertid spørge om 
der ikke, i hvert fald i visse tilfælde, kan være fuld grund til at de sagkyndige meddommere 
tager plads i retten inden hovedforhandlingen, især ud fra det synspunkt at de så kan deltage 
i forsøg på forlig. Den juridiske dommer kan endvidere have brug for sagkyndig bistand hvis 
han skal tage stilling til anmodninger fra parterne om sagkyndigt syn og skøn.

Danske og norske regler forekommer på dette punkt at være mere fleksible end de 
islandske. Heller ikke i Norge deltager sagkyndige meddommere i sagsbehandlingen før 
hovedforhandlingen. Det kan nævnes at dommere i Island (med en noget tvivlsom juridisk 
begrundelse) har gjort forsøg på dette i sager om forældreret, og de tyder på at sagkyndige 
meddommere i disse sager kan give øget mulighed for forlig.

I islandsk og dansk retspleje anses deltagelse af sagkyndige meddommere i sager for at 
være en del af domstolenes normale virksomhed som staten bærer omkostningerne ved. I Norge 
ser det derimod ud til at man som hovedregel går ud fra at parterne dækker omkostningerne 
ved at der på påkrav fra dem tilkaldes sagkyndige meddommere. Denne ordning indebærer så 
formentlig den tankegang at sagkyndige meddommere er en slags „ekstra service“ i forhold til 
domstolenes normale virksomhed. Den holdning rejser unægtelig visse spørgsmål.

10. Appel af en dom med sagkyndig deltagelse

Efter islandsk ret er hjemlen til at tilkalde sagkyndige meddommere begrænset til herredsretten. 
I Island har retssystemet stadig kun to instanser. I Danmark og Norge har appelretten 
(Landsretten/Lagmannsretten) derimod en tilsvarende hjemmel til at tilkalde sagkyndige 

19 Greco Eval IV Rep (2012) 8E, 22 March 2013. Findes på siden http://www.coe.int.
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meddommere. Det er klart at Islands Højesteret kan genoverveje alle processuelle forhold 
vedrørende sagkyndige meddommere, fx om det har været nødvendigt at tilkalde sagkyndige 
meddommere, deres habilitet og indkaldelse. I Danmark, Island og Norge er det derimod ikke 
muligt at anke selve en herredsretdommers beslutning om at tilkalde sagkyndige meddommere. 
Men kan Højesteret der kun består af juridiske dommere, genoverveje selve bedømmelsen fra 
de sagkyndige meddommere?

Hvis man følger de argumenter som Islands Højesteret selv lægger til grund, burde det 
næppe være muligt at højesteretsdommere genovervejede konklusioner fra en lavere instans der 
har haft medvirken af sagkyndige. (Man kan fx næppe forestille sig at højesteretsdommere ved 
mere end herredsretsdommere om ingeniørers, lægers, autoriserede revisorers virksomhed!) 
I praksis er det også sådan at Højesteret normalt stadfæster herredsrettens konklusioner fra 
sagkyndige meddommere om disses sagkundskab. Herfra findes der dog undtagelser. For det 
første kan forskellige juridiske forhold føre til at sagkyndige meddommeres vurdering fra 
herredsretten ikke er afgørende for konklusionen i Højesterets dom. Hvis retten fx kommer til 
det resultat at et erstatningskrav er forældet, kommer hverken den sagkyndige bedømmelse af 
skyld eller tvister om skadens omfang til prøvelse. For det andet kan man forestille sig at nye 
oplysninger om sagens forhold kommer til, fx en ny vidneforklaring. Endelig er det muligt at 
der fremlægges nye sagkyndige akter der direkte er fremskaffet med henblik på at underkende 
de sagkyndige meddommeres konklusioner, især nye skønsrapporter eller overskønsrapporter, 
og man kan også her forestille sig at forskellige offentlige institutioner kan udføre en rolle af 
betydning for skønnet.

Angående fremlæggelse af akter gælder det princip i retsplejen i de fleste om ikke alle 
vestlige lande at de skal fremlægges så tidligt som muligt. Det kan derfor være et spørgsmål om 
et skøn eller et overskøn der er fremskaffet efter at herredsretten med sagkyndige meddommere 
har afsagt sin dom, kan medtages i appelbehandlingen. Trods dette er der forskellige eksempler 
på at nye sagkyndige akter af forskellige grunde kan indgå i Højesterets behandling. Endvidere 
findes der eksempler på at Højesteret har genovervejet konklusionen fra en sagkyndig 
herredsret ud fra nye akter, fx et overskøn.20 Det må give anledning til spørgsmål hvilke 
præmisser Højesteret mener at have for en sådan genovervejelse. Det er derimod ikke klart 
hvordan retten skal effektuere en genovervejelse af en dom fra en herredsret med sagkyndige 
meddommere. Der er mulighed for at hjemvise en sag hvis Højesteret stiller sig tvivlende 
over for konklusionen. Den udvej er imidlertid ikke blevet brugt i retspraksis, men man kunne 
forestille sig en lovændring i den retning. For det andet kan man forestille sig at Højesteret selv 
fik hjemmel til at tilkalde sagkyndige meddommere. Det forhold løses forhåbentlig samtidig 
med at Island (igen) opretter en tredje retsinstans.

11. Konklusion og tanker de lege ferenda

I forhold til en ordning der udelukkende gør brug af ekspertvidner, ser en „kontinental“ 
retspleje hvor man bruger retsudmeldte sagkyndige ud til at være overlegen. Det kan imidlertid 
i højere grad være et spørgsmål om man finder det ønskeligt at blande disse to systemer så man 
udvider hjemlen til at føre ekspertvidner i dette system. Det gælder ikke mindst i betragtning af 
at der synes at være stærkere pres fra sagsparterne for at få mulighed for at føre ekspertvidner, 

20  Jf. sagen Sara Lind Eggertsdóttir der er drøftet i afsnit 4.
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og domstolene af forskellige grund har svært ved at værne om „ortodoksien“ på dette område, i 
hvert fald når man ser på islandsk praksis. Spørgsmålet er derfor om vi står over for et slag der 
på forhånd er tabt, og det derfor er bedre at skabe en klar ramme omkring ekspertvidner. Hvis 
vi beslutter at vælge den udvej, er det godt at se på norske forhold, men vi kan utvivlsomt også 
lære meget af udviklingen på det felt i angelsaksisk ret.

En sammenligning af et system med retsudmeldte skønsmænd og ekspertvidner kan 
også give anledning til at undersøge om der er grund til i visse tilfælde at gøre retsudmeldte 
skønsmænds arbejde lettere og mindre omkostningskrævende. Det er oplagt at man bør være 
stærkt opmærksom på hvorledes sagkyndige akter skabes, fx vedrørende de retsudmeldte 
sagkyndiges habilitet og sagsbehandling. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i 
Sara Lind Eggertsdóttirs sag er et vidnesbyrd om dette.

En fleksibel hjemmel til de almene domstole til at tilkalde sagkyndige meddommere 
har forskellige fordele, og det er den løsning man har valgt i Danmark, Norge og Island. Frem 
for alt sikrer en sådan hjemmel domstolens evne til at genoverveje alle forhold i en retssag, 
også forhold der kræver sagkundskab som retsudmeldte sagkyndige (eller ekspertvidner) er 
kommet til en konklusion om. På denne måde kan man oprette et vist samspil mellem retten og 
de retsudmeldte sagkyndige der dermed får modspil og genovervejelse fra retten. I stedet for 
et system som dette kan man forestille sig at man oprettede specialdomstole med sagkyndige 
i dommerpanelet. Det er imidlertid svært at forestille sig at det kunne lade sig gøre at oprette 
specialdomstole på alle områder hvor der er brug for sagkundskab. I hvert fald forekommer det 
mig på mange måder logisk at lade sagkyndige meddommere afløse specialdomstole i et lille 
samfund som det islandske.

Hvis man skal lade sagkyndige meddommere fungere med fuld dømmende magt, står 
det klart at man må stille visse krav til deres faglige kapacitet og deres integritet. Den kritik der 
er fremkommet af islandske regler om valg af sagkyndige meddommere, forekommer generelt 
saglig. Det hævdes imidlertid her at valget af sagkyndige meddommere altid til en vis grad bør 
være fleksibelt.

Genovervejelse af konklusionen fra en lavere retsinstans med deltagelse af sagkyndige 
meddommere skaber visse problemer, i hvert fald for det islandske retssystem der stadig kun 
omfatter to instanser. For et system med tre instanser forekommer det imidlertid oplagt at 
give appelinstansen en tilsvarende hjemmel til at tilkalde sagkyndige meddommere som 
førsteinstansen. På den måde kan der ikke være tvivl om at appelretten kan genoverveje alle 
forhold i førsteinstansens præmisser og konklusion.

Reglerne i islandsk ret der har været brugt som udgangspunkt, er i alt væsentligt 
klare angående sagkyndige meddommeres opgave. Det er blandt andet klart at det ikke 
kræver sagkyndige meddommere at sagen indeholder yderst specielle juridiske problemer — 
sagkyndige meddommere skal prøve faktiske oplysninger som fremsættes i akter af sagkyndig 
karakter. Men man kan spørge om der er grund til at udvide hjemlen således at dommeren 
under visse omstændigheder kan tilkalde jurister med specialviden. Man kunne fx forestille 
sig at universitetslærere optrådte som mulige dommerbisiddere når en sag berørte deres 
specialområde. Selv om det står klart at man skal træde forsigtigt på dette område, mener jeg 
at en vis begrænset hjemmel i denne retning kunne komme på tale uden at der skal fremsættes 
noget nærmere forslag om det her. 

Det påpeges her at sagkyndige meddommere kan spille en vigtig rolle inden 
hovedforhandlingen af sagen begynder, især ved forsøg på forlig. Her er de islandske regler 
unødvendig rigide i forhold til danske og norske regler. Det er imidlertid et spørgsmål hvor 
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målbevidst man i Danmark og Norge anvender sagkyndige meddommere i forligsforsøg, fx i 
sager om forældreret.

For en juridisk dommer er det som regel oplysende og berigende at arbejde sammen 
med sagkyndige meddommere der kommer fra helt andre områder af livet, med andre erfaringer 
og en anden tankegang. Tilsvarende lærer disse „lægmænd“ domstolenes arbejde at kende 
i praksis. Sagkyndige meddommere er derfor helt afgjort en vigtig berøringsflade mellem 
domstolene og samfundet — en berøringsflade der kan bidrage til at skabe og vedligeholde 
befolkningens tillid til domstolene.

12. Teser

Tese 1: I forhold til en ordning hvor man udelukkende gøre brug af ekspertvidner, ser en 
„kontinental“ retspleje hvor man bruger retsudmeldte sagkyndige, ud til at være 
overlegen. Ubegrænset syn og skøn kan imidlertid undertiden anses for at være 
uproportionalt i mindre sager.

Tese 2: Man bør være opmærksom på krav som stammer fra grundrettigheder til „syns og 
skønsproceduren“, fx til retsudmeldte sagkyndiges habilitet og sagsbehandling.

Tese 3: Af forskellige grunde er det svært ved at værne om „ortodoksien“ i systemer 
som anerkender ekspertvidner, fx det islandske. På normativt grundlag rejser 
det et spørgsmål om ekspertvidner skal tillades formelt ved siden af retsudmeldte 
sagkyndige, jf. Norge.

Tese 4: En fleksibel hjemmel til de almene domstole til at tilkalde sagkyndige meddommere 
har forskellige fordele, bl.a. formindsket behov for specialdomstole. 
Sagkyndige meddommere indebærer at domstolen er i stand til selv at vurdere 
ekspertbeviser, bl.a. redegørelser fra retsudmeldte sagkyndige. Efter islandsk 
retspraksis har embedsdommere i princippet ligefrem pligt til at tilkalde sagkyndige 
dommere når er tvist om ekspertbeviser.

Tese 5: Hvis man skal lade sagkyndige meddommere fungere med fuld dømmende magt, står 
det klart at man må stille visse krav til deres juridiske kundskab foruden deres faglige 
kapacitet.

Tese 6: Genovervejelse af konklusioner fra en lavere retsinstans med deltagelse af sagkyndige 
meddommere skaber visse problemer i systemer hvor den højere instans ikke har 
mulighed for at tilkalde sagkyndige meddommere.




