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Ved lov 495/2009 indsattes der nye regler om dommeres fremtræden i Retsplejeloven.  

  § 56. En dommer må i retsmøder ikke fremtræde på en måde, der er egnet til at blive  
  opfattet som en tilkendegivelse om den pågældendes eventuelle religiøse eller politiske  
  tilhørsforhold eller om den pågældendes holdning til religiøse eller politiske spørgsmål i  
  øvrigt. 

  Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på fuldmægtige, midlertidigt beskikkede  
  dommere og de personer, der er nævnt i § 19, stk. 3. 

  § 56 a. En dommer bærer kappe under hovedforhandlinger og retsmøder, der afholdes med 
  henblik på sagens behandling i medfør af § 831. 

  Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på fuldmægtige og midlertidigt beskikkede  
  dommere. 

 

Loven går ud på at indføje bestemmelser i retsplejeloven om dommeres påklædning m.v. i 
retsmøder. Det fastsættes i loven, at dommere i retsmøder ikke må fremtræde på en måde, der er 
egnet til at blive opfattet som en tilkendegivelse om dommerens eventuelle religiøse eller politiske 
tilhørsforhold eller om dommerens personlige holdning til et religiøst eller politisk spørgsmål i 
øvrigt.  

Det foreslåede forbud vil bl.a. omfatte tilfælde, hvor dommeren under retsmødet synligt bærer et 
kristent kors som f.eks. et såkaldt Dagmarkors eller et krucifiks, hvor dommeren bærer muslimsk 
hovedbeklædning som f.eks. hijab, eller hvor dommeren bærer en jødisk kalot (kippa). 

Dommeren må heller ikke under et retsmøde give udtryk for støtte til eller kritik af et eller flere 
bestemte politiske partier, synligt bære et partis emblem eller lignende eller komme med tilkende-
givelser om sin personlige politiske holdning til andre væsentlige samfundsspørgsmål, uanset om 
der er tale om internationale, nationale eller lokale spørgsmål.  

Den foreslåede bestemmelse finder anvendelse under retsmøder, dvs. møder i retten, hvor en retssag 
behandles. Bestemmelsen vil således ikke være til hinder for, at en dommer f.eks. bærer synlig 
religiøs beklædning på sit eget kontor, på vej til og fra retten eller i rettens kantine eller bibliotek 
m.v. Bestemmelsen er naturligvis heller ikke til hinder for, at en dommer offentligt kan bekende sig 
til en tro eller f.eks. kan være medlem af et politisk parti. 

Herudover indebærer loven, at anvendelsen af dommerkapper under hovedforhandlinger m.v. 
udbredes til også at omfatte byretterne. 

 

Der ønskes en retssociologisk analyse med afsæt i det ovenstående med inddragelse af relevant 
retssociologisk teori og empiri med særlig fokus på: 

 

1) Domstolenes samfundsmæssige betydning og rolle – før og nu. 

2) Fordele og ulemper ved disse regler om dommeres fremtræden.  

 


