
Rigsarkivet, den 3. april 2009 

Orientering om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier 

Statens Arkivers bestemmelser om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier,  bekendtgø relse 
nr. 1066 af 30. oktober 2008, er  æ ndret ved bekendtgø relse nr. 265 af 19. marts 2009. Æ ndringerne 
omfatter i § 1 en korrektion af bestemmelsernes gyldighedsperiode samt æ ndrede bestemmelser i 
bilag 2 om Sø - og Handelsrettens arkivalier og i bilag 8 om byretternes arkivalier. 

En sammenskrivning af den æ ndrede bekendtgø relse nr. 1066 findes på Statens Arkivers 
hjemmeside, se  
http://www.sa.dk/content/dk/for_statslige_myndigheder/lovgivning/retsforskrifter_om_bevaring_og
_kassation_af_statslige_myndigheders_arkivalier

Bekendtgø relse 1066 sammenfatter og træ der i stedet for de indtil 2008 gæ ldende bestemmelser. 
Den gæ lder for arkivalier hos domstolene, som er skabt eller tilvejebragt indtil udgangen af 2006, 
hos tinglysningskontorerne dog indtil tinglysningen er lagt over til Tinglysningsretten. 

Bestemmelserne om bevaring og kassation af arkivalier hos Hø jesteret er indholdsmæ ssigt i 
overensstemmelse med de bestemmelser, som tidligere er udstedt i forbindelse med aflevering af 
arkivalier. 

Bestemmelserne om bevaring og kassation af arkivalier hos landsretterne rummer ingen 
realitetsæ ndringer af betydning. 

Derimod er der fø lgende væ sentlige æ ndringer i bestemmelserne om Sø - og Handelsrettens og  
byretternes arkivalier, jf. bekendtgø relsens bilag 2 og bilag 8: 

Bilag 2, Arkivalier som er registreret efter Sø- og Handelsrettens journalplan 

Ræ kkefø lgen i afsnittene er æ ndret. 
Realitetsæ ndringerne findes i : 

4  Skifteafdelingen 
Her er de tidligere bestemmelser om en omfattende udsortering af dokumenter i alle skiftesager 
æ ndret således, at der udelukkende bevares skiftesager af sæ rlig retlig eller principiel interesse. 
Vurderingen heraf udø ves af Sø - og Handelsretten selv efter et frit skø n.  

Bilag 8, Arkivalier som er henlagt efter byretternes journalplan 

Ræ kkefø lgen i afsnittene er i enkelte tilfæ lde rettet. 
Realitetsæ ndringerne findes i: 

II Borgerlige retssager 
Punkt h. 
Sager om foræ ldreansvar bevares i deres helhed, incl. håndskrevne notater 
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Den tidligere bestemmelse om bevaring af sager af principiel eller sæ rlig retlig interesse er 
udgået. 

IV Foged- og auktionsvæsen 
Punkt c. 
Der bevares kun fogedbø ger, der indeholder juristsager eller er fø rt af jurister. 

Punkt d: 
Bemæ rk at betalingspåkrav med 2. påtegning skal bevares. 

Den tidligere bestemmelse om bevaring af sager af principiel eller sæ rlig retlig interesse er 
udgået.  

V Skiftevæsen 
Punkt g: 
Der bevares kun dø dsbo- og fæ llesskiftesager, som angår personer, der er fø dt den 1. i en 
måned.  

Alle dø dsboer, hvor der er eller har væ ret en efterlevende æ gtefæ lle, og hvor en af 
æ gtefæ llerne er fø dt den 1. i en måned, skal bevares, uanset hvordan de skiftes. 

Derimod kasseres alle insolvenssager. 

Dog skal skiftesager af sæ rlig retlig interesse i alle tilfæ lde bevares. Vurderingen heraf udø ves 
af domstolene selv efter et frit skø n.  

VI Tinglysningsvæsen 
De originale tingbø ger bevares ikke, idet der i stedet afleveres en samlet elektronisk version.  

Genparter af æ gtepagter, skrivelser fra matrikelmyndigheden og servituterklæ ringer, m.v., 
bevares heller ikke. 

VIII Kommissioner og nævn 
Afsnittet rummer bestemmelser om, hvad der skal bevares fra kommissioner og næ vn uden 
selvstæ ndige bevarings- og kassationsbestemmelser. 

IX Almindelige journalsager 
Der bevares ikke læ ngere journalsager, som er registreret efter byretternes journalsystem 1996 
ff.  

Konsekvensen af de nye bestemmelser for verserende sager om aflevering af arkivalier 

Der verserer i ø jeblikket en ræ kke sager om aflevering af arkivalier fra domstolene til Statens 
Arkiver. 
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I de tilfæ lde, hvor Statens Arkiver allerede har udstedt en afleveringsbestemmelse med henvisning 
til de hidtil gæ ldende bestemmelser om bevaring og kassation af arkivalier, kan domstolene væ lge  
at fø lge de nye bestemmelser.  

Det gæ lder også i tilfæ lde, hvor skiftesager er udtyndet efter de hidtidige bestemmelser. 

I alle fremtidige afleveringsbestemmelser gæ lder retningslinierne i bekendtgø relse nr. 1066. 

I ø vrigt gø res opmæ rksom på, at arkivalier, som er bestemt til kassation, ikke må afleveres til andre, 
jf. lovbekendtgø relse nr. 1035 af 21. august 2007 (arkivloven), § 12, stk. 1. 
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