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F o r s l a g  t i l  l o v  

o m  r i g s r e t t e n .  

(Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 16. marts 1954*.) 

§ 1. 
Stk. 1. Rigsretten påkender de af kongen 

eller folketinget mod ministrene anlagte 
sager. 

Stk. 2. For rigsretten kan kongen med 
folketingets samtykke lade også andre tiltale 
for forbrydelser, som han finder særdeles far- 
lige for staten. 

§2. 
Stk. 1. Rigsretten består af de ordentlige 

medlemmer af Højesteret og et tilsvarende 
antal af folketinget efter forholdstal for 6 år 
valgte medlemmer. Folketingets medlemmer 
kan ikke vælges til eller virke som medlem- 
mer af rigsretten. 

Stic. 2. For hver af de valgte vælges der 
efter forholdstal straks to stedfortrædere. 

Stk. 3. Hvis nogen af de af folketinget 
valgte dommere udtræder af rigsretten inden 
valgperiodens udløb, tager den for vedkom- 
mende først valgte stedfortræder sæde i rigs- 
retten i hans sted for den tilbageværende 
del af perioden. Er den først valgte sted- 
fortræder ude af stand dertil, eller udtræd pr 
også han af rigsretten, indtræder den anden 
stedfortræder. 

Stk. 4. Der foretages ikke supplerende 
valg af stedfortrædere. 

Stk. 5. Er sag rejst ved rigsretten, behol- 
der de af folketinget valgte medlemmer deres 
sæde i retten for denne sags vedkommende, 
selvom det tidsrum, for hvilket de er valgt, 
udløber. 

§ 3. 
Når valg af dommere og stedfortrædere er 

foretaget af folketinget, sender dettes for- 

mand meddelelse herom til Højesterets præ- 
sident, der derefter sammenkalder retten. 

§4. 
1. I sit første møde vælger retten af 

sin midte en formand og en næstformand. 
Valget gælder i almindelighed kun, indtil 
nyt valg til retten foretages, jfr. dog det i 
§ 2, stk. 5, omhandlede tilfælde; ophører en 
af de valgte inden udløbet af valgperioden 
at være medlem af rigsretten, vælger denne 
en anden i hans sted for den tilbageværende 
tid. 

Stk. 2. Er formanden eller næstformanden 
forhindret i at deltage i behandlingen af en 
enkelt sag, vælges ligeledes en anden i hans 
sted, men kun for den enkelte sag. 

Stk. 3. Sålænge en ny formand i de an- 
førte tilfælde ikke er valgt, såvel som når 
formanden iøvrigt har forfald, udfører næst- 
formanden hans hverv. 

§5. 
Stk. 1. Kan i et enkelt tilfælde nogle af 

Højesterets dommere ikke deltage i sagens 
behandling og påkendelse, fratræder et til- 
svarende antal af de af folketinget efter for- 
holdstal sidst valgte medlemmer. 

Stk. 2. Er en af de valgte dommere for- 
hindret i at deltage i den enkelte sags be- 
handling, tiltrædes retten af den for ved- 
kommende først valgte stedfortræder; er 
også han forhindret, indtræder den anden 
stedfortræder. Er også denne forhindret, 
fratræder den efter embedsalder yngste 
højesteretsdommer. 

*) Se tillæg A. sp. 661; tillæg B. sp. 205 og 285; folketingstidende: fremsættelsen sp. 614, 1. behand- 
g sp. 805, 2. behandling sp. 3057, 3. behandling sp. 4138. 
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§6. 
Rigsretten kan i intet tilfælde beklædes af 

mindre end 18 dommere. 

§ 7. 
Stk. 1. Formanden fører forsædet i retten. 
Stk. 2. Højesterets dommere tager sæde i 

samme rækkefølge som i Højesteret. 
Stk. 3. De af folketinget valgte dommere 

tager sæde i den rækkefølge, hvori de er valgt; 
en stedfortræder indtager vedkommende 
medlems plads. 

§ 8. 
Hver af rigsrettens dommere afgiver skrift- 

lig en højtidelig forsikring på ære og samvit- 
tighed om opmærksomt at ville følge for- 
handlingerne i retten og dømme således, som 
han finder ret og sandt at være efter loven 
og sagens bevisligheder. 

§9. 
Retsskriverforretningerne ved rigsretten 

udføres efter formandens nærmere bestem- 
melse af Højesterets justitssekretær, proto- 
kolsekretærer og de ved Højesterets justits- 
kontor ansatte tjenestemænd. 

§ 10. 
Rigsrettens retsbøger autoriseres af folke- 

tingets formand og forsynes med tingets segl. 

§ 11. 
Rettens almindelige sæde er i København, 

men retten kan, når omstændighederne taler 
derfor, også sættes et andet sted i riget. 

§ 12. 
Forhandlingerne i rigsretten med undta- 

gelse af dommernes indbyrdes forhandlinger 
og afstemninger er offentlige, medmindre ret- 
ten undtagelsesvis, når særlige grunde fore- 
ligger, finder det påkrævet, at dørene lukkes. 

§ 13. 
Stk. 1. Beslutter folketinget at rejse tiltale 

mod en minister, vælger det samtidig en an- 
klager. e 

Stk. 2. I andre under rigsretten hørende 
sager udføres hvervet som anklager af rigs- 
advokaten, medmindre folketinget vælger en 
anden anklager. 

Stk. 3. Meddelelse om tiltalen samt om 
valget af anklager tilstilles uopholdelig rigs- 
rettens formand, der herom underretter til- 
talte. 

S 14. 
Stk. 1. I sager om strafansvar beskikker 

rigsrettens formand en forsvarer, medmindre 
tiltalte inden 8 dage efter at være blevet be- 
kendt med tiltalen erklærer selv at ville drage 
omsorg for forsvaret. 

Stk. 2. Som forsvarer for rigsretten kan an- 
vendes enhver mand eller kvinde, der er 
valgbar til folketinget. Beskikker rigsrettens 
formand en forsvarer, vælges denne blandt 
de til udførelsen af offentlige og beneficerede 
sager ved Højesteret antagne sagførere, med- 
mindre der fremkommer begæring om beskik- 
kelse af en anden, der kan anvendes som for- 
svarer for rigsretten. 

Stk. 3. Om antagelse af forsvarer sendes 
der uopholdelig meddelelse til rettens for- 
mand og til anklageren. Sidstnævnte bliver 
at underrette om beskikkelse af forsvarer. 

§ 15. 
Forsvareren er berettiget til at overvære 

samtlige 'retsmøder, selvom møderne holdes 
for lukkede døre. Fra møder under de fore- 
løbige undersøgelseshandlinger kan den 
valgte forsvarer dog udelukkes ved rettens 
kendelse, når der er grund til at antage, at 
han vil modvirke undersøgelsen ved at på- 
virke andre sigtede eller vidner til at afgive 
urigtig forklaring, ved at forvanske gernin- 
gens spor eller på lignende måde, 

§ 16. 
Såsnart formanden har modtaget den i 

§ 13 omhandlede meddelelse, træder retten 
efter hans foranstaltning uden ophold i virk- 
somhed. Han leder forhandlingerne, våger 
over, at orden iagttages, og påser, at sagerne 
fremmes med tilbørlig hurtighed. 

§ 17. 
Det tilkommer rigsretten under iagttagel- 

se af retsplejelovens bestemmelser om fængs- 
ling at afgøre, om tiltalte bør være fængslet 
under sagen, uanset om fængsling måtte 
være iværksat, forinden sagen henvistes til 
rigsretten. 

§ 18. 
Finder anklageren, at en tiltalt, som er på 

fri fod, bør underkastes varetægiJsfoongsel, 
kan han derom gøre indstilling til rigs- 
retten. 
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§ 19. 
Er tiltalte fængslet, foranlediger rigsret- 

tens formand ham fremstillet i retten under 
dennes møder. 

§ 20. 
Det påhviler anklageren uden ophold at 

påstævne sagen. Han tilvejebringer så vidt 
gørligt de fornødne bevisligheder, forbereder 
den bevisførelse, der skal finde sted under 
domsforhandlingen, og gør indstilling til 
rigsretten om de foreløbige undersøgelses- 
handlinger, han anser for nødvendige. 

. § 21. 
Stævningen udfærdiges efter anklagerens 

udkast i rettens navn, forsynes med dennes 
segl og underskrives på rettens vegne af 
j ustitssekretæren. 

§22. 
Rigsrettens formand fastsætter efter for- 

handling med anklageren og forsvareren, 
hvilken dag og tid og hvilket sted for rettens 
møde der skal opgives i stævningen. 

§23. 
Indstævningen sker med 14 dages varsel. 

Opholder tiltalte sig på Færøerne eller i 
Grønland eller udenfor riget, fastsætter dog 
retten efter forhandling med anklageren og 
forsvareren et sådant varsel, som efter om- 
stændighederne må anses for tilstrækkeligt. 

§24. 
Kendes tiltaltes opholdssted ikke, udste- 

des offentlig stævning, der indrykkes to 
gange i statstidende. Stævnevarslet fast- 
sættes af rigsretten, 

§ 25. 
Genpart af stævningen bliver ved forman- 

dens foranstaltning at tilstille forsvareren. 

§26. 
Efter indstilling af anklageren eller tiltalte 

kan rigsretten træffe bestemmelse om fore- 
tagelse af foreløbige undersøgelseshandlinger 
og om, hvad disse skal omfatte; det bliver 
herved at iagttage, at kun sådanne beviser 
tilstedes ført, som det må anses for umuligt 
eller dog forbundet med særlig ulempe at til- 
vejebringe under domsforhandlingen. 

S 27. 
Stk. 1. Foreløbige undersøgelseshandlinger 

foretages af vedkommende underretsdom- 
mer, jfr. retsplejelovens § 694. 

Stk. 2. Finder undersøgelsesretten, at det 
til opnåelse af undersøgelsens formål er på- 
krævet at foranstalte husundersøgelse, under- 
søgelse eller beslaglæggelse af breve eller an- 
dre papirer, kan den ved kendelse træffe be- 
stemmelse derom. 

Stk. 3. Kære over undersøgelsesdomme- 
rens virksomhed sker til rigsretten. 

§ 28. 
Under en foreløbig undersøgelse skal vid- 

ner ikke tages i ed, medmindre dette er be- 
stemt af rigsretten. 

§ 29. 
t På den dag og tid, da sagen ifølge stæv- 

ningen skal foretages, møder anklageren og 
fremlægger stævningen, et anklageskrift, ud- 
skrift af de i sagen foretagne retslige under- 
søgelseshandlinger og andre dokumenter, 
som han måtte have erhvervet, samt en for- 
tegnelse over de vidner og andre personer, 
som han agter at lade afhøre i retten, med 
kort angivelse af, hvad dermed agtes godt- 
gjort, hvilken fortegnelse dog også kan op- 
tages i anklageskriftet. 

§30. 
Anklageskriftet skal indeholde en nøjagtig 

betegnelse af tiltalte og en angivelse af de 
handlinger, for hvilke han drages til ansvar, 
samt af de omstændigheder, som vil have 
indflydelse på straffen. Nedlægges der på- 
stand på erstatning, skal den udformes såle- 
des, at tiltalte kan forberede sit forsvar. 
Endelig anføres de lovbestemmelser, hvorpå 
anklageren støtter sin påstand. 

§ 31. 
Af de i § 29 omhandlede dokumenter bli- 

ver genpart at overlevere tiltalte eller hans 
forsvarer, og disse er da berettigede til en 
passende udsættelse til at gøre sig bekendt 
dermed. 

§ 32. 
Er ingen forsvarer for tiltalte beskikket, 

og møder tiltalte hverken personlig eller ved 
fuldmægtig den dag, da stævningen frem- 
lægges, eller udebliver han en senere tægte- 
dag, beskikker rigsrettens formand en for- 
svarer for ham. 
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§ 33. 
Udebliver tiltalte uden lovligt forfald fra 

det i § 29 omhandlede eller noget senere rets- 
møde, kan rigsretten træffe de foranstaltnin- 
ger, som måtte kræves til at sikre hans til- 
stedeværelse, derunder i fornødent fald lade 
ham afhente ved magt. 

§34. 
I det i § 29 omhandlede retsmøde opfor- 

drer formanden parterne til at fremsætte 
deres mulige indsigelser mod noget af rettens 
medlemmer, og retten tager derefter beslut- 
ning i anledning af sådanne indsigelser. 

§ 35. 
Stk. 1. Inden den af rigsretten fastsatte 

frist skal tiltalte fremlægge de dokumenter, 
han agter at påberåbe sig under sagen, og en 
fortegnelse over de personer, han ønsker af- 
hørt, forsåvidt de ikke allerede findes op- 
ført på anklagerens bevisfortegnelse. 

Stk. 2. M  det fremlagte leveres der ankla- 
geren genpart, og anklageren er berettiget 
til en passende udsættelse til at gøre sig be- 
kendt med modpartens dokumenter. Frem- 
lægger han derefter nye dokumenter, finder 
tilsvarende regler anvendelse. 

§ 36. 
Ønsker nogen af parterne under domsfor- 

handlingen at gøre brug af andre beviser end 
de i hans bevisfortegnelse opførte, eller øn- 
sker han noget bevis optaget på anden måde 
end deri opgivet, kan dette kun ske med 
modpartens samtykke eller rettens tilladelse. 

§ 37. 
Finder anklageren, at et af de af tiltalte 

opgivne vidner ikke kan give oplysning om 
sagen, kan han opfordre tiltalte til at angive, 
hvad han med dette vidne vil bevise. Efter- 
kommer tiltalte ikke opfordringen, kan an- 
klageren undlade at indkalde vidnet. Tvist 
mellem parterne om indkaldelse af et vidne 
afgøres ved rettens kendelse. 

§ 38. 
Efter forslag af anklageren og forsvareren 

berammer retten dagen for domsforhandling 
af sagen. 

§39. 
Vidnestævning udfærdiges efter anklage- 

rens udkast på den i § 21 fastsatte måde og 

forkyndes for vidnet med samme varsel som 
i § 23 for tiltaltes vedkommende bestemt. 
Af vidnestævningen leveres der samtidig 
modparten genpart. 

§40. 
Alle personer, som er indstævnet for at af- 

give forklaring, er pligtige at møde på det 
sted, hvor rigsretten holdes. 

§ 41. 
Når retten på den til domsforhandling be- 

rammede dag er sat, møder anklageren, til- 
talte og hans forsvarer, og rigsrettens for- 
mand meddeler, hvilken sag der kommer til 
forhandling. 

§ 4:2. 
Udebliver tiltalte, og kan han ikke straks 

bringes tilstede, afgør retten, efter at an- 
klageren og forsvareren har ytret sig, om 
sagen desuagtet skal fremmes, eller om ud- 
sættelse skal finde sted. 

§ 43. 
Stk. 1. Fremmes sagen, lader formanden 

de til at afgive forklaring indkaldte personer 
påråbe. 

Stk. 2. Er nogen af dem udeblevet, træffer 
retten foranstaltning til, at han om muligt 
straks bringes tilstede. Kan dette ikke ske, 
afgør retten, efter at der er givet parterne 
lejlighed til at ytre sig derover, om vidnets 
forklaring må anses så vigtig for sagen, at 
denne bør udsættes, indtil vidnet kan komme 
tilstede eller dets forklaring på anden måde 
kan erhverves (§ 26). Udsættes sagen, pålæg- 
ges det vidnerne at møde påny den fast- 
satte dag. 

§ 44. 
Stk. 1. Udebliver et lovmæssig indkaldt 

vidne uden lovligt forfald eller uden betime- 
ligt at have anmeldt sit forfald, kan retten 
idømme det bøder eller hæfte indtil 6 måne- 
der og tilpligte det at erstatte de udgifter, 
som måtte være forårsagede ved udeblivel- 
sen. 

Stk. 2. Kendelse, hvorved straf eller er- 
statning er idømt et fraværende vidne, kan 
omgøres, når begæring derom fremsættes i 
det første retsmøde, i hvilket vidnet derefter 
giver møde eller fremstilles, eller, hvis det 
ikke senere møder eller fremstilles, inden en 
uge, efter at kendelsen er forkyndt for det. 
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§45. 
Stk. 1. Er vidnerne tilstede, eller bestem- 

mer retten, at sagen skal fremmes uanset et 
eller flere vidners udeblivelse, begiver de 
mødte vidner sig ind i det for dem bestemte 
værelse. 

Stk. 2. Rigsrettens formand kan, når han 
finder det fornødent, træffe foranstaltning til 
at forhindre, at vidnerne samtaler angående 
deres udsagn. 

§ 46. 
Efter at tiltalte er afhørt af rettens for- 

mand om navn, alder, stilling og andre per- 
sonlige forhold, som kan være af betydning 
for sagen, opfordres han til at fremkomme 
med mulige indsigelser mod den form, hvor- 
under sagen er anlagt eller fremmet. An- 
gående sådanne indsigelser tager retten, efter 
at anklageren og forsvareren har ytret sig, 
beslutning, førend forhandlingerne fortsæt- 
tes. 

§47. 
Anklageskriftet oplæses af retsskriveren, 

og anklageren giver derefter en kort frem- 
stilling af sagens nærmere omstændigheder. 

§48. 
Stk. 1. Formanden gør tiltalte bekendt 

med, at han ikke er pligtig at afgive forkla- 
ring; derpå udspørger først anklageren og 
derefter forsvareren ham, hvorhos forman- 
den og rigsrettens øvrige dommere kan stille 
yderligere spørgsmål. Er tiltalen rettet mod 
flere personer, bestemmer formanden, i hvil- 
ken orden de skal afhøres, om nogen af dem 
skal aftræde, medens andre afhøres, og om 
de skal stilles mod hinanden. 

Stk. 2. Så ofte vidners udsagn, oplæste 
dokumenter eller andre omstændigheder gi- 
ver anledning dertil, bliver tiltalte påny at I 
afhøre. 

Stk. 3. Ingen tvang kan anvendes mod til- 
talte for at bringe ham til at svare i det hele 
eller på enkelte spørgsmål. 

§ 49. 
Afgiver tiltalte i rigsretten en fuldstændig 

tilståelse, afgør retten, om og i hvilken ud- 
strækning yderligere bevisførelse skal finde 
sted. 

§ 50. 
Er der sket foreløbig afhøring af tiltalte, 

bliver udskriften heraf kun at oplæse i rigs- 

retten, forsåvidt tiltalte udebliver, vægrer 
sig ved at give svar angående forhold, hvorom 
han har afgivet forklaring under den fore- 
løbige afhøring, eller benægter, hvad han 
under denne har tilstået. 

§51. 
Om et vidne skal bekræfte sin forklaring 

med ed, afgøres af rigsretten. 

§52. 
Stk. 1. Rigsrettens formand bestemmer, i 

hvilken orden vidnerne skal afhøres. An- 
klageren afhører de af ham fremstillede vid- 
ner. Vidner, som fremstilles fra forsvarets 
side, afhøres af forsvareren eller af tiltalte. 
Yderligere spørgsmål kan derpå fremsættes 
såvel af modparten som af formanden og de 
øvrige dommere. 

Stk. 2. Det tilkommer ligeledes formanden 
at afgøre, om vidner skal stilles imod hinan- 
den, og om et vidne, efter at være afhørt, 
kan blive tilstede i retssalen, foreløbig skal 
aftræde eller kan forlade retten. 

Stk. 3. Afhørte vidner kan senere påny 
afhøres. 

§ 53. 
Vægrer et vidne sig uden lovlig grund ved 

at svare, kan retten idømme det samme straf 
som i § 44 bestemt. Har vidnet selv eller 
nogen af parterne fremsat indsigelse mod 
dets forpligtelse til at udtale sig, skal spørgs- 
målet herom dog først, efter at alle vedkom- 
mende har haft lejlighed til at ytre sig, være 
afgjort ved rettens kendelse. 

§ 54. 
På syns- og skønsmænd finder reglerne om 

vidner tilsvarende anvendelse. 

§ 55. 
Parterne fremlægger de bevisførelsen ved- 

kommende genstande og lader ved retsskri- 
veren oplæse af sagens dokumenter, hvad de 
finder fornødent. Vidneforklaringer, som er 
afgivet under en foreløbig undersøgelse, op- 
læses ikke, medmindre vidnets udsagn i rigs- 
retten står i modstrid dermed, eller dets ind- 
stævning for rigsretten er undladt efter dennes 
bestemmelse eller ikke har kunnet iværksæt- 
tes, eller vidnet er udeblevet, og der ikke af 
den grund er fundet anledning til at udsætte 
sagen, indtil vidnet personlig kan møde. 
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§ 56. 
Stk. 1. Viser det sig under forhandlingerne, 

at der ved vidner eller på anden måde kan 
fås nye oplysninger, som på grund af om-' 
stoondighederne ikke tidligere har været 
kendt, afgør rigsretten, efter at parterne har 
haft lejlighed til at ytre sig derover, om så- 
danne nye oplysninger bør tilvejebringes 
eller ej. Bestemmes det, at de bør søges til- 
vejebragt, bør dette om muligt ske straks, 
uden at retten hæves. I modsat fald udsæt- 
tes sagen. 

Stk. 2. Vidner, som efter sådan bestem- 
melse skal føres, er pligtige at møde efter til- 
sigelse med det varsel, som retten i det en- 
kelte tilfælde finder tilstrækkeligt. 

§ 57. 
Bliver det i noget tilfælde, efter at bevis- 

førelsen i retten er begyndt, nødvendigt at 
udsætte sagen, bestemmer retten, hvorvidt 
og i hvilket omfang det allerede foretagne 
skal gentages, når sagen atter kommer for. 

§58. 
Efter bevisførelsens slutning får først an- 

klageren, dernæst forsvareren og, såfremt 
tiltalte begærer det, denne ordet for at ud- 
tale sig om bevisførelsens resultat samt om 
retsspørgsmålene i sagen og nedlægge ende- 
lig påstand. 

§ 59. 
Anklageren kan atter tage ordet, men til- 

talte eller hans forsvarer har stedse det sidste 
ord, og tiltalte er, efter at hans forsvarer har 
talt, berettiget til selv at tilføje, hvad han 
finder påkrævet. 

§60. 
Af de udsagn, der afgives under afhørin- 

gen, optages det væsentligste i en særskilt 
bog. Når afhøringen er endt, oplæses og ved- 
tages protokollatet. Parternes påstande, be- 
gæringer og indsigelser samt indsigelser, som 
fremsættes af vidner, syns- eller skønsmænd, 
bliver ordret at tilføre retsbogen, hvorimod 
udviklinger og foredrag til begrundelse heraf 
ikke nedskrives, medmindre formanden sær- 
lig træffer bestemmelse derom. 

§ 61. 
Når forhandlingerne er sluttet, går retten 

i almindelighed straks over til at forberede 
dommens afsigelse. 

§ 62. 
Dom skal ordentligvis afsiges i samme 

retsmøde, hvori forhandlingerne sluttes; dog 
kan retten, når omstændighederne gør det 
nødvendigt, udsætte stemmegivningen og 
dommens afsigelse til den følgende søgne- 
dag. Når stemmegivningen er begyndt, må 
retten ikke skilles, førend dommen er ved- 
taget. 

§ 63. 
Stk. 1. Den senest udnævnte højesterets- 

dommer stemmer først, derefter det af folke- 
tinget valgte medlem, som. har det nederste 
sæde, og senere således afvekslende mellem 
Højesterets dommere og de af folketinget 
valgte medlemmer. Formanden stemmer 
sidst. 

Stk. 2. De afgivne stemmer indføres i en 
særlig stemmegivningsbog. 

§ 64. 
Bedømmelsen af bevisernes vægt er ikke 

bundet af lovregler. 

§ 65. 
Tiltalte kan kun dømmes for de i anklage- 

skriftet nævnte forhold. Derimod er retten, 
forsåvidt angår idømmelse af straf, ikke 
bundet ved anklagerens påstand. 

§ 66. 
Stk. 1. Findes der ikke grund til at 

idømme tiltalte straf, afsiger retten for så 
vidt frifindelsesdom. 

Stk. 2. Erstatningskrav, der er fremsat 
under sagen, afgøres ved samme dom. Ved 
denne bestemmes tillige, om tiltalte skal 
udrede sagens omkostninger, jfr. herved ka- 
pitel 91 i lov om rettens pleje. 

§ 67. 
Afgives stemmer for forskellige meninger, 

udfindes stemmeflerheden efter retsplejelo- 
vens almindelige regler, og dommen affattes 
efter de fleste stemmer. Af to meninger, for 
hvilke der er lige mange stemmer, foretræk- 
kes med hensyn til strafansvar og forpligtel- 
ser mod staten, derunder idømmelse af om- 
kostninger, den for tiltalte gunstigste me- 
ning; iøvrigt gør formandens, eventuelt den 
efter stemmeordenen ældste i afgørelsen del- 
tagende dommers stemme udslaget. 
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. §68. 
Dommen skal indeholde angivelse af de 

grunde, hvorpå domsslutningen støtter sig, 
samt oplysning om de forskellige meninger 
under afstemningen, såvel vedrørende resul- 
tatet som vedrørende begrundelsen, med op- 
lysning om stemmetal, men uden angivelse 
af dommernes navne. 

§ 69. 
Dommen indføres i en særlig dombog. 

§ 70. 
Når dommen er vedtaget, åbnes dørene, 

og dommen oplæses af formanden. 

§71. 
Stk. 1. Dommen udfærdiges i rettens navn, 

forsynes med dens segl, underskrives af for- 
manden og paraferes af retsskriveren. Ud- 
skrift af dommen bliver ved formandens 
foranstaltning at tilstille folketingets for- 
mand og justitsministeren. 

Stk. 2. Finder retten anledning til at ind- 
stille til formildelse eller eftergivelse af 
idømt straf, fremsender den til justitsmini- 
steren sammen med domsudskriften beret- 
ning om sagen med indstilling om benådning. 
Enhver af dommerne kan forlange, at retten 
efter afstemningens slutning tager stand- 
punkt til spørgsmål herom. 

§ 72. 
Justitsministeren gør forestilling angående 

sagen til kongen og drager omsorg for dom- 
mens fuldbyrdelse. 

§73. 
Sagens omkostninger afholdes, forsåvidt 

ingen tilpligtes at tilsvare dem, såvel som 
når den, hvem de pålægges, ikke er i stand 
til at udrede dem, af statskassen. 

§74. 
Den valgte anklager og den beskikkede 

forsvarer har ret til erstatning for nødven- 
dige udgifter og til godtgørelse for deres ar- 
bejde. Størrelsen af denne godtgørelse be- 
stemmes ved dommen. En lignende godt- 
gørelse kan tillægges den valgte forsvarer, 
når det findes rimeligt, at den pågældende 
er valgt til forsvarer af tiltalte. 

§ 75. 
Der tilkommer vidner og syns- og skøns- 

mænd godtgørelse efter de almindelige reg- 
ler herom i lov om rettens pleje. 

§76. 
Stk. 1. Der tilkommer enhver af rigsrets- 

dommerne og retsskriverne dagpenge og 
godtgørelse af udgifter til befordring overens- 
stemmende med tjenestemandslovens regler 
om vederlag til medlemmer af kommissioner, 
nævn m. m. 

Stk. 2. Udgifterne hertil kan tiltalte ikke 
tilpligtes at tilsvare. 

§77. 
løvrigt finder, hvor ikke denne lov hjem- 

ler andet, lov om rettens pleje anvendelse 
på rettergangsmåden ved rigsretten. 

§78. 
Lov om rigsretten af 3. marts 1852 op- 

hæves. 

Gus t av  Pedersen.  

I J. E. Foged. 

18 Vedtagne lovforslag m. m. (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 


