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• Frederik Waage, cand.jur. (2006), LLM (2006), dr.jur. (2017)

• 5 ½ årigt projekt om det offentlige som procespart (2011-16) 
disputats forsvaret 10. maj 2017

• Tidligere Familie- og Forbrugerministeriets departement og 
Plesner Advokatfirma. Advokatbeskikkelse 2010. Bestalling 
deponeret. 

• Konsulent for Finansministeriet ved forberedelsen af 
forhandlingerne om den ny Kammeradvokataftale 

• Fagansvarlig for forfatningsret og civilproces ved SDU 



Dagens oplæg falder i tre dele

Introduktion til den danske ordning for retssager mellem 
myndighed og borger 

Forvaltningsrettens virkning i civilprocessen

Praktisk retssagsbehandling i sager om myndighedsudøvelse



Den danske procesform for retssager mellem 
myndighed og borger 



Etableringen af den moderne danske 
civilproces

Christian V’s Danske Lov fra 1683 regulerede domstolsprocessen  
helt frem til retsplejelovens ikrafttræden i 1919. 

Det oprindelige processystem byggede på mundtlig procedure og (meget) 
aktive dommere.

Men i løbet af 1700-tallet skiftede den danske proces karakter. 

Straffeproces og civilproces adskilles. 

Civilprocessen bliver præget af skriftlighed og 
”tilbagetrukne” dommere. 

Procesførelsen overlades næsten fuldstændigt til advokaterne. 



Et omfattende udkast til en ny preussisk 
civilproceslov udarbejdes – men bliver aldrig 
vedtaget

1864



Professor og kommissionsmedlem Johannes Nellemanns første udkast til Lov 
om Rettergangsmaaden i civile sager fra 1869  udgør de første forarbejder til 
retsplejeloven.

Finn Taksøe-Jensen har påvist, hvorledes udkastet

navnlig var påvirket af det preussiske 1864-udkast. 

(Materiel Procesledelse, 1976)

Det preussiske 1864-udkasts formål var

alene at regulere privatretlige tvister.

Betænkningerne bag 

Retsplejeloven afspejler hvorledes 

den tyske procesforståelse havde  

afgørende indflydelse på dansk ret. 



Forhandlings- og undersøgelsesprincippet i tysk ret

Forhandlingsprincippet og undersøgelsesprincippet formuleres første gang i 

1801 af den tyske processualist Nicolaus Thaddäus von Gönner (Handbuch

des deutschen gemeinen Prozesses.)

Forhandlingsprincippet baserer sig på parternes forhandling, frie 

dispositionsret og ”tilbagetrukne” dommere.

Undersøgelsesprincippet baserer sig på en ordning  uden advokater hvor 

dommeren er aktiv og har vide beføjelser til selv at undersøge sagsforholdet. 



Forhandlings- og undersøgelsesprincippets 
udvikling (i)

Forhandlingsprincippet blev i løbet af 1800-tallet den foretrukne 
procesform for behandlingen af privatretlige sager i de tyske stater. 

• Forhandlingsprincippet”adopteres” allerede i 1818 af den danske 
processualist I.O Hansen.

• Anders Sandøe Ørsted konstaterer i 1818 at den danske proces 
hylder forhandlingsprincippet i endnu højere grad, end tilfældet er i 
Tyskland. 

• Flere grundlovsfædre, herunder Orla Lehman, udtaler sig stærkt 
positivt om det liberalistiske forhandlingsprincip omkring 1849. 
Princippet indføjes i 1869 i Nellemanns første udkast til den 
moderne retsplejelov. 



Forhandlings- og undersøgelsesprincippets 
udvikling (ii) 

Undersøgelsesprincippet vandt på den anden side frem i den 
forvaltningsretspleje, der var under udvikling i forvaltningen i en række  
tyske stater fra 1800-tallets begyndelse. 

Den dominerende begrundelse: nødvendigt at nå frem til den 
materielle sandhed i de offentligretlige sager. 

• I dansk ret behandles en række mindre civile sager (politisager) indtil 
retsplejeloven efter undersøgelsesprincippet. 

• Med retsplejeloven taber undersøgelsesprincippet terræn;  næsten 
alle civile retssager underlægges forhandlingsprincippet.  

• Kun enkelte sagstyper, herunder f.eks. faderskabssager, behandles 
nu efter undersøgelsesprincippet, (jf. f.eks. (nuværende) rpl § 456 h).



Opløsningen af statsmagtens immunitet



Den moderne vestlige retsstat er grundlagt på 

den immune stats bekostning



Grundlæggelsen af den vestlige 
retsstat 

Staten var indtil midten af 1800-tallet immun over for 
søgsmål ved almindelige domstole  

USA og England: ”The King can do no wrong”…

Sverige, Frankrig, de tyske stater: Næsten fuld immunitet mod søgsmål i 
første halvdel af 1800-tallet

Danmark: Den enevældige konge immun over for søgsmål om 
forvaltningsakter indtil 1849 (magistratinstruksen 1795) og sager om 
offentligt erstatningsansvar udenfor kontrakt (1828-reskriptet). Kongen 
kunne normalt sagsøges ved domstolene som part i et privat retsforhold.



Opløsningen af statens immunitet (i)

• Med junigrundloven fik domstolene kompetence til at afgøre 
hvilke sager, der kunne behandles af domstolene ”Domstolene 
er berettigede til at prøve ethvert spørgsmål om 
øvrighedsmyndighedens grænser” 

• Det offentliges immunitet mod søgsmål er kun gradvist blevet 
”nedbrudt” gennem retspraksis efter 1849.

• Domstolene begyndte fra det 20. århundredes at håndhæve 
en række forvaltningsretlige forpligtelser, herunder kravene 
om saglighed, forbuddet mod magtfordrejning, 
sagsbehandlingsreglerne om partshøring, aktindsigt, 
vejledning mv. 

• I løbet af det 20. århundrede anerkendes tilsvarende retten til 
at prøve loves grundlovsmæssighed.



Opløsningen af statens immunitet (ii)

• Sideløbende med, at der indførtes en domstolskontrol med 
forvaltningsakter anerkendtes gradvist tilsvarende et 
offentligretligt erstatningsansvar. 

• Poul Andersen begrunder ligeledes dette i prøvelsesretten 
efter grundlovens § 63.



Søgsmål mod kommuner (i)
Kommunerne opfattes historisk set ikke som immune på samme måde som 

Staten.

Poul Johannes Jørgensen, 1925: 

"Kommunerne adskiller sig fra staten, ”idet de ikke som denne er suveræne, 

d.v.s. ikke har deres Myndighed fra sig selv, men faar den overdraget fra et 

andet offentligretligt Samfund, der netop er Staten, som ved sin Magt tvinger 

Medlemmerne af Kommunen til at indordne sig under den”.

• Grundlovens § 82 om kommunernes selvstyre står i kapitlet om borgernes 
frihedsrettigheder

• Kommunerne betragtedes i vidt omfang som privatretlige subjekter.



Søgsmål mod kommuner (ii)

• Sml. Karsten Revsbech "den moderne kommune er at sammenligne med en 
privat forening…”

• Formentlig pga. kommunernes privatretlige karakter brød domstolene 
kommunernes immunitet længe før statsmagtens immunitet blev brudt. 

• Domstolene anerkendte tilsvarende principalansvar for kommuner i 
myndighedssager allerede i 1800-tallet. (For statens vedkommende først i 
1943!) 

• Men i moderne retspraksis betragtes både stat og kommuner som 
offentlige myndigheder, omfattet af Grundlovens § 63.



Reminiscenser af immunitet ifht. den 
moderne danske domstolskontrol 

• Myndigheder er ikke som borgere rettighedsbærende aktører i sager 
om myndighedsudøvelse. 

• Menneskerettighederne gælder som udgangspunkt ikke for 
statsmagter!

• Men det offentlige har abstrakt anskuet kompenseret for de 
manglende rettigheder ved at bevare reminiscenser af immunitet 
når staten optræder som myndighedsudøver…

F.eks. ved anerkendelse af endelighedsbestemmelser, søgsmålsfrister, 

tilbageholdenhed i prøvelsen af forvaltningens skøn, tilbageholdenhed 

med at prøve regeringsprærogativer og anerkendelsen af 

begrænsninger i culpa-ansvaret for offentlig myndighedsudøvelse.



Forekomsten af ordet ”Rechtstaat” i tysk litteratur 1800-2000
(Google Ngram-Viewer)



Fra midten af 1800-tallet begynder man at bryde 
med statsmagtens immunitet 

I mange vestlige lande / stater oprettes der 
forvaltningsdomstole der skal behandle de ”nye” 
forvaltningsretlige tvister



Idealet om retsstaten: Tyskland

Med opløsningen af statens immunitet sætter den tyske retsvidenskab i 
midten af 1800-tallet alle kræfter ind på at konstruere den ideelle retsstat. 

I modsætning til i de tyske stater var der i realiteten ingen retsvidenskabelig 
diskussion om udviklingen af retsstaten i dansk retsteori og hos danske 
lovgivere, i relation til sager om myndighedsudøvelse. Modsat i f.eks. Frankrig, 
Tyskland og Sverige oprettedes der ikke nye institutioner til behandlingen af 
offentligretlige retssager. 

I mangel af særlige forvaltningsdomstole mv., måtte borgerne gå til de 
almindelige civile domstole for at få behandlet offentligretlige krav. 
Behandlingen af offentligretlige retstvister har som konsekvens heraf fortsat 
et stærkt privatretligt præg i Danmark.  



I mangel af forvaltningsdomstole former 
civilretten domstolskontrollen i Danmark 

• Den domstolskontrol, der udvikles i Danmark på den immune stats 

bekostning, baseres  på civilrettens ugyldighedslære eller – for 
erstatningssagerne – på en særlig culpavurdering. 

• Ligeledes baserer domstolskontrollen sig på civilrettens procesregler, idet 
lovgiver ikke opretter forvaltningsdomstole / en dansk forvaltningsproces. 

• Dvs. borgerne går til de almindelige domstole, og beder disse om at tage 
stilling til, om en mangelfuld forvaltningsafgørelse ligesom en retshandel i 
civilretten kan tilsidesættes som ugyldig. 

• Eller borgerne sagsøger myndighederne i erstatningssager og påberåber sig 
culpa, efter samme procesregler som hvis de ville sagsøge andre private 
borgere.



Opgør om retsstatens organisering 
i tysk ret – to grundopfattelser  (i) 

Rudolph von Gneists opfattelse 

Offentlig ret var ifølge Gneist væsensforskellig fra privatretten. Den offentlige ret 
indeholder i modsætning til privatretten, en normativ regulering af embedsværket. 
Der skal oprettes forvaltningsdomstole, der har tilstrækkelige kompetencer til at 
håndtere de særlige forhold, der gælder inden for offentlig ret.

I 1875 skrev Gneist i et referat til den 12. Juristentag bl.a. (egen oversættelse): 

”Forhandlingsmaksimen  er ikke anvendelig i forvaltningsretlige sager. I 
forvaltningsretten handler det om at skabe en objektiv retsorden, der må håndhæves 
uafhængigt af, hvad parterne kræver. Undersøgelsesmaksimen kan udledes af den  
offentlige rets natur…”



Opgør om retsstatens organisering 
i tysk ret – to grundopfattelser (ii) 

Otto Bähr

I forhold til retsstatens beskyttelse af borgeren gjaldt der 
ifølge Bähr ikke nogen modsætning mellem privatretten og 
den offentlige ret. Den offentlige myndighed udgør en del af 
samfundet, og skal derfor bedømmes ved de samme 
domstole som private parter.

”Staten er et juridisk udviklet begreb for den forening af 
borgere, der udgør nationen og statsretten er derfor 
principielt ikke anderledes end en form for foreningsret eller 
selskabsret…”



Forvaltningsdomstole i Tyskland

• De første tyske forvaltningsdomstole var inspireret af Frankrigs Conseil d’etat og 
legitimeret i bl.a. von Gneist retsstatsforståelse. 

• Forvaltningsdomstolene anvendte undersøgelsesmaksimen

• De første domstole oprettes i 1864. I Preussen oprettes et 
forvaltningsdomstolssystem fra 1872.

• En række nordtyske stater, herunder Hamburg og Bremen oprettede ikke 
forvaltningsdomstole i 1800-tallet, men fulgte Otto Bährs eksempel - indtil 
forvaltningsdomstole blev gjort til et forfatningsretligt krav i hele Tyskland fra 
1919.   

• Efter 2. verdenskrig reorganiseredes det tyske forvaltningsdomstolssystem, fortsat 
med undersøgelsesmaksimen som grundlag for sagsoplysningen i hele 
Vesttyskland, fra 1990 i hele det genforenede Tyskland.



Siden enevælden har man i Danmark behandlet 
sager hvor det offentlige er part efter de samme 
procesregler som sager mellem private parter. 

Dette er ret enestående i den vestlige verden. 
Kun Norge og Island har et lignende system.



Fortsat dansk modvilje mod 
forvaltningsdomstole….

Retsplejerådet (2001)

Afviser forvaltningsdomstole ud fra bl.a. følgende begrundelse: 

”Oprettelsen af selvstændige forvaltningsdomstole (i Danmark) vil ikke 
give en mere kvalificeret behandling af forvaltningssagerne end i dag. 
Tværtimod vil der (ifølge retsplejerådet) være risiko for en mindre 
kvalificeret behandling… Retsplejerådet tillægger det stor betydning, at 
retsplejen henhører under én domstolsordning og ikke to særskilte og 
uafhængige domstolsorganisationer. Privatret og offentlig ret bør efter 
Retsplejerådets opfattelse ses under ét og ikke fjerne sig for meget fra 
hinanden…”



Problemstillinger fra den moderne retspleje



Civile retssager mellem stat og borger 
er præget af et ulige styrkeforhold

• Det offentlige har ubegrænsede ressourcer til at føre sager 
mod private mens den private parts muligheder ofte er 
økonomisk begrænset 

• Retshjælpsforsikringen dækker ofte kun delvist

• Pligt til at udrede sagsomkostninger kan ruinere en privat part 
mens risiko for sagsomkostninger i realiteten ikke kan afholde 
det offentlige fra at føre en sag der findes vigtig eller principiel



Staten som »stejl modpart«

Advokater for borgere gør undertiden 

gældende, at det offentlige som procespart 

ikke optræder med samme 

imødekommenhed og hensynsfuldhed, som 

borgeren ellers er vant til fra det offentliges 

side. 



Aage Spang-Hanssen i TFS 2000,372:

Det offentlige har inden en sag er indbragt 

for retten, »så at sige faderlig pligt til at 

medvirke til oplysning af sagen i dennes 

helhed...« Men indbringes sagen for 

domstolene, forvandles det  offentlige 

derimod til en »stejl modpart«.



Forhandlingsprincippet

• Forhandlingsprincippet betyder, at parterne har frie hænder til 
at fastlægge retssagens indhold og ramme 

• Der er i dag enighed om det rationelle og ressourcebesparende 
i forhandlingsprincippet, når sagen drejer sig om jævnbyrdige 

parters økonomiske mellemværender

• Men hvis det offentlige og borgeren ikke er jævnbyrdige parter 
kan der stilles spørgsmål ved om forhandlingsprincippet er det 
rette i sager af offentligretlig karakter



Forhandlingsprincip ctr. undersøgelsesprincip

• Civilprocessens og forhandlingsprincippets formål er ikke at 
retten skal nå frem til den materielle sandhed

• Men formålet med processen i sager, der drejer sig om 
offentlig ret må være at nå frem til det rigtige resultat, 
hvilket ikke nødvendigvis er det resultat, som følger af 
parternes dispositioner under processen 

• Det kan endvidere ses som en systemsvaghed, at det ikke 
er kontrolmyndigheden (domstolene), men den part, der 
skal kontrolleres (staten) der ansvarlig for at tilvejebringe 
grundlaget for kontrollen (sammen med modparten)



Forhandlingsprincip ctr. 
undersøgelsesprincip

• En borger, der f.eks. har en sag om godkendelse af et skattefradrag 
under administrativ behandling, har sikkerhed for, at myndigheden 
selv sørger for sagens oplysning efter undersøgelsesprincippet

• Dvs: Myndigheden har ansvaret for, at der er tilvejebragt det 
fornødne faktiske grundlag for, at der kan træffes afgørelse i sagen. 

• Hvis borgeren indbringer skattesagen for domstolene kunne man 
være fristet til at tro, at retssagsbehandlingen udgør en fortsættelse 
af den administrativ sagsbehandling

• Men f.eks. Spang-Hanssens udtalelse om den stejle modpart viser, 
at det ikke altid er sådan og at overgangen fra forvaltningsproces 
til civilproces (undersøgelsesprincip til forhandlingsprincip) kan 
forekomme voldsom for borgeren



Der er vel mange forklaringer på opfattelsen af det 
offentlige som ”stejl modpart”…









Afhandlingens udgangspunkt:

Forhandlingsprincippet er ikke 
velegnet til at regulere 

offentligretlige retssager 



Forhandlingsprincippet er ikke velegnet til at regulere 
offentligretlige sager  

• Afhandlingen belyser hvorfor forhandlingsprincippet i 
Danmark alligevel er blevet foretrukket i sager hvor det 
offentlige er part, dvs. hvilke hensyn der ligger bag 
princippets dominans.

• Det vurderes, om domstolene bør tillægges højere grad af 
officialvirksomhed i offentligretlige sager. 

• Dette kunne afhjælpe nogle problemer med 
forhandlingsprincippet, men afhandlingens hovedformål er 
at undersøge, om der inden for de allerede eksisterende 
rammer findes normer for behandlingen af sager hvor det 
offentlige er procespart, der kompenserer for de 
svagheder, der følger med forhandlingsprincippet. 



Problematisering



UNDERSØGELSESMAKSIMEN

Borger

Dommer

STÆVNING
SVARSKRIFTKammeradvokat

PARTERNES     SAGSFREMSTILLING
PARTERNES     BEVISFØRELSE
PARTERNES     PÅSTANDE
PARTERNES     ANBRINGENDER
PARTERNES     PROCESOPFORDRINGER
PARTERNES     PÅBERÅBTE JUS

FAKTUM/JUS, SOM PARTERNE IKKE UMIDDELBART PÅBERÅBER 
SIG, MEN SOM DOMMEREN GENNEM SPØRGSMÅL KAN FÅ BRAGT 
IND I SAGEN

M A T E R I E L   P R O C E S L E D E L S E 

Materiale, som umiddelbart 
indgår i  en dansk civil retssag

Er en parts påstande/anbringender uklare/ufuldstændige 
kan retten som led i materiel procesledelse stille 
spørgsmål og ligeledes opfordre til inddragelse af nyt 
processtof, den danske retsplejelovs § 339. 
Retten anvender selv jus (jura novit curia) 

Øvrigt relevant materiale, der kan 
inddrages, jf. modifikationer til 
forhandlingsmaksimen

REPLIKDUPLIK

Der kan også være 
relevant jus, som kunén
af parterne kender til, 
herunder retspraksis

Staten har ofte  adgang til langt mere 
information end borgeren. I forvaltningsretten 
kompenseres dette bl.a. af en 
vejledningspligt. Bør denne også gælde i 
civilprocessen?

Alene dette materiale 
indgår i en dansk
retssag. der føres efter 
forhandlingsmaksimen

Dette materiale indgår 
ikke i en danske retssag 
jf. forhandlingsmaksimen



UNDERSØGELSESMAKSIMEN

Borger

Dommer

STÆVNING
SVARSKRIFTKammeradvokat

PARTERNES     SAGSFREMSTILLING
PARTERNES     BEVISFØRELSE
PARTERNES     PÅSTANDE
PARTERNES     ANBRINGENDER
PARTERNES     PROCESOPFORDRINGER
PARTERNES     PÅBERÅBTE JUS

FAKTUM/JUS, SOM PARTERNE IKKE UMIDDELBART PÅBERÅBER 
SIG, MEN SOM DOMMEREN GENNEM SPØRGSMÅL KAN FÅ BRAGT 
IND I SAGEN

M A T E R I E L   P R O C E S L E D E L S E 

Materiale, som umiddelbart 
indgår i en dansk civil retssag

Øvrigt relevant materiale, der kan 
inddrages, jf. modifikationer til 
forhandlingsmaksimen

Yderligere materiale,  der ikke er 
tilgængeligt gennem materiel 
procesledelse

Relevant jus, som kun én af 
parterne kender til. 

Der kan også være 
relevant jus, som kun én 
af parterne kender til, 
herunder retspraksis

YDERLIGERE  FAKTUM,  DER KAN 
VÆRE AFGØRENDE FOR SAGEN OG 
SOM KUN  DEN ENE PART HAR 
KENDSKAB TIL.  

Alene dette materiale 
indgår i en dansk
retssag. der føres efter 
forhandlingsmaksimen

Hele  dette materiale 
ville indgå i en retssag efter 
undersøgelsesmaksimen



Styrelse
Afgørelse Borgeren 

får ikke 
medhold

AEndelig afgørelse

Borgeren indbringer 
afgørelsen for domstolene  

Endelig 
instans

Borgerens eneste mulighed er 
nu at klage til forvaltningen

Sagsbehandler

Kammeradv. Borger

SØGSMÅL IKKE MULIGT 

Scenarie: Søgsmål 
ikke muligt

Må kammeradvokaten 
undlade at oplyse retten 
om et for sagen 
afgørende notat? 

Kan sagsbehandleren 
undlade at inddrage et for 
sagen afgørende notat i sin 
afgørelse? 

I overensstemmelse med de 
advokatetiske regler at oplyse 
retten om notatet, når det 
skader  myndighedens sag? 

Kammeradvokaten finder notat, 
der befinder sig i den offentlige 
myndighed, og som er helt 
afgørende for borgerens sag. 
Borgerens advokat og 
dommeren kender ikke til dette 
notat. 



Hvilke forpligtelser er staten og statens 
advokat underlagt i processen? 

• Både staten, borgeren og alle advokater er i procesførelsen 
bundet af den civilprocessuelle loyalitetspligt: 

• ”Retten kan ikke imødekomme en processuel begæring, 
dersom begæringen ikke kan antages at forfølge et 
fornuftigt og rimeligt formål…det [er] ikke er et loyalt 
rimeligt formål at ville forhale eller besværliggøre en sag, 
eller søge at udnytte en processuel beføjelse til chikane 
eller på en anden måde, der strider mod lov og ærbarhed.”

(Gomard og Kistrup, Civilprocessen, 7.udg.)



Offentlig myndighed

Partshøring af borger

Kammeradvokat

Dommer

CIVIL 
RETSSAG

Overvejelse om inddragelse 
af tilladelse ?

Yderligere undersøgelser hos 
myndigheden 

Afgørelse

NYE OPLYSNINGER TIL BORGERS FORDEL 
OPDAGES TILFÆLDIGT 

Pligt til at genoverveje
sagen og evt.ny partshøring

Anlægger civil retssag v stævning

Svarskrift med nye oplysninger fra borger

NYE OPLYSNINGER/BEVISER TIL BORGERS 
FORDEL OPDAGES  TILFÆLDIGT

Duplik

Hovedforhandling/dom

Offentlig myndighed

Evt. pligt til genoptagelse og 
partshøring under retssagen?



Borger utilfreds med at skulle dække sagsomkostninger for alle de måneder han 
fejlagtigt troede der var retlig interesse…og påstår bl.a. at myndighederne har 
tilsidesat vejledningspligt i procesførelsen.

18. Juni 2012: Borger stævner Natur- og Miljøklagenævnet
6.September 2012: Svarskrift fra nævnet
1. November 2012: Byretten afviser borgerens krav om syn og skøn.

I november 2012 mister 
borgeren betinget 
landzonetilladelse og dermed 
retlig interesse i sagen. Men 
dette er borgeren ikke klar 
over! 

Borgeren mister sin retlige interesse

Og sagen fortsætter…

24. januar 2013 Borger kærer spørgsmål om syn og skøn
8. februar 2013 Kæresvarskrift
13.februar 2013 Kærereplik
13.marts 2013 Landsretten tillader syn- og skøn i sagen
Syns- og skønsforretning afholdes herefter

24.januar2014: Replik fra borgeren i sagen efter endt syn og skøn
11. marts 2014: Duplik fra nævnet
Herudover en række processkrifter.
Juni 2014. Borger bliver klar over han ikke har retlig interesse og hæver sagen dagen inden 
hovedforhandlingen.
30.juni 2014: Borger idømmes at betale 70.000 kr. i sagsomkostninger til nævnet. 
Dette spørgsmål om sagsomkostninger påkæres.

Eksempel på afvisning af processuel vejledningsforpligtelse



Naturklagenævnet/Kammeradvokaten i kæresvarskrift af 18.juli 2014:  

”Det bestrides, at sagsøgte som sagsøgers modpart i en retssag har haft en 
vejledningsforpligtelse i forhold til formuleringen af de nedlagte påstande. I en sag 
anlagt mod en offentlig myndighed gælder retsplejelovens regler for begge parter.” 

(Og uddybende i kæreduplik af 21. august 2014)
"Nævnet havde ikke pligt til at nedlægge afvisningspåstand over for de nedlagte 
påstande. [Nævnet] er ikke under en retssag, særligt ikke hvor modparten er 
repræsenteret ved advokat, underlagt en særlig vejledningsforpligtelse om 
borgerens påstande over for nævnet."

Eksempel på afvisning af en processuel vejledningsforpligtelse

Borgeren i kæreskrift om sagsomkostninger: 

"Der er tale om en sag, hvor modparten er en offentlig myndighed, der har en 
naturlig og lovfæstet vejledningspligt over for kærende - borgeren. Hverken kærende, 
Aarhus Kommune, indkærede eller Vestre Landsret - som har truffet afgørelse om syn 
og skøn i sagen - var opmærksom på, at sagen savnede retlig interesse, da selve de 
betingelser, der var nødvendige for at kunne opfylde kærendes påstand, ikke var 
opfyldt. I realiteten har således samtlige involverede parter overset, at nogle 
grundlæggende betingelser for at kunne give kærende medhold i sin påstand for 
byretten aldrig blev overholdt....



Hvad siger retsplejerådet?

Angående de forvaltningsretlige forpligtelser:
Betænkning 1401/2001, kap 10: 

• Forvaltningen er underlagt de forvaltningsretlige regler, også når 
forvaltningen optræder som part i en retssag. Forvaltningen skal således 
blandt andet optræde sagligt og neutralt. En afledet konsekvens heraf 
synes at være, at når forvaltningen til brug for sagen udarbejder en 
skriftlig udtalelse eksempelvis om administrativ praksis eller begrundelsen 
for en afgørelse, er det i praksis næsten umuligt at bestride udtalelsens 
oplysninger. Fra advokatside er erfaringen imidlertid, at sådanne 
udtalelser udarbejdet til brug for en konkret retssag gennemgår en kraftig 
filtreringsproces, idet forvaltningen med hjælp fra sin advokat så vidt 
muligt undgår at give redegørelsen et indhold, der forringer forvaltningens 
mulighed for at vinde retssagen. Det ville derfor være ønskeligt, at retten 
selvstændigt kunne danne sig en mening om, hvilke oplysninger der er 
brug for.



Hvad siger retsplejerådet?

Angående øget undersøgelsesvirksomhed ved domstolene:
Betænkning 1401/2001, kap 10: 

• Hovedbegrundelsen for at give retten mulighed for at tage skridt til at 
oplyse sagen mod parternes ønske måtte i givet fald være, at det vil være 
utilfredsstillende, at domstolene i sager, hvor der indgår offentligretlige 
hensyn, risikerer at træffe en forkert afgørelse på grund af utilstrækkelige 
oplysninger om sagens faktiske omstændigheder.Retten vil imidlertid 
principielt kun have behov for at gribe ind, hvis en offentlig myndighed, 
som er part i sagen, ikke er i stand til at varetage de relevante  
offentligretlige hensyn. Retsplejerådet finder imidlertid, at det må lægges 
til grund, at offentlige myndigheder vil være i stand til at varetage 
relevante offentligretlige hensyn. Det må i den forbindelse fremhæves, at 
retten altid vil kunne stille spørgsmål eller komme med opfordringer til en 
part, herunder en offentlig myndighed.



Sammenfattende om Kammeradvokatordningen 

Højesteretsdommer Jon Stokholm (Højesteret 350 år): 

”Højesteret anser statens faste advokatforbindelse,  kammeradvokaten, 
som en partsrepræsentant som alle andre advokater, der møder i retten 
med det formål at vinde gehør for klientens standpunkt…. 
Kammeradvokaten møder for at vinde sagen for sin klient, 
Skatteministeriet, og Kammeradvokaten er ikke er en generaladvokat, 
således som det kendes fra de frankofone retssystemer og domstolen i 
Luxembourg, i form af en neutral, udefrakommende, objektiv vejleder for 
retten. Kammeradvokatens stilling kan heller ikke sammenlignes med 
anklagemyndighedens stilling med det særlige objektivitetskrav, som 
indeholdes i retsplejelovens § 96, stk. 2.



Tese: Problemerne ved den danske procesordning kan afhjælpes ad to veje…

For det første kan undersøgelsesprincippet indføres ved domstolene gennem en 
processuel reform, så dommeren bliver tildelt en mere aktiv rolle i procesledelsen og 

opklaringen af sagsforholdet. 

Denne mulighed undersøges – og forkastes – i afhandlingens kapitel 1-4

For det andet kan nogle af de ulemper, der er forbundet med forhandlingsprincippet  
kompenseres ved øget opmærksomhed på de krav af forvaltningsretlig karakter, der 
gælder for det offentlige som procespart og det offentliges rettergangsfuldmægtige

. 
Dette emne er genstand for beahndling i afhandlingens kapitel 5-16 



Forvaltningsrettens virkning i civilprocessen



SaglighedsprincipUndersøgelsesprincip

Begrundelsespligt 

Vejledningspligt  

Partshøringspligt  

Forsvarlig 
økonomisk 
forvaltning

Forvaltningen skal i sin virksomhed leve op til både 
kodificerede og ikke-kodificerede forvaltningsretlige 
principper

Nogle af de forvaltningsretlige principper blev med 
forvaltningsloven (1987) kodificeret i lovsform

Forvaltningslov



Offentlig myndighed

Beslutning
Forsvarlig økonomisk 
forvaltning
Saglighedsprincippet
Undersøgelsesprincippet
Partshøringspligten

Forvaltningsretlige principper

Kammeradvokat

Dommer

CIVIL 
RETSSAG

Afslag på aktindsigt
Tildeling af støtte   
Autorisationsfratagelse
Modregning

Beslutningen er normeret af 
forvaltningsloven og forvaltningsretlige 
grundsætninger. 
Beslutningen er underlagt 
ombudsmandens tilsyn og kan 
indbringes for domstolene



Gælder forvaltningsretten i retssagsførelsen?

• Der har generelt været uklarhed i den juridiske teori om hvor langt 
forvaltningsretlige principper rækker i civilprocessen. 

• Men der kan identificeres en række domme, hvor det er fastslået, 
at det offentlige også i procesførelsen er bundet af 
forvaltningsretlige principper  - og det følger også af andre 
retskilder

• Forhandlingsprincippet, der bygger på partsautonomi og parternes 
fri rådighed over sagen, er altså på vigtige punkter modificeret af 
forvaltningsretten når det offentlige optræder som part



Offentlig myndighed

Beslutning

Forvaltningsretlige principper

KammeradvokatBorgers 
advokat 

Dommer

CIVIL 
RETSSAG

Sagsanlæg
Anke 
Syn og skøn
Vidneindkaldelse

Princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning
Lighedsprincippet
Saglighedsprincippet
Undersøgelsesprincippet

Med sagsanlægget overgår 
behandlingen af sagen til 
private advokater

Folketingets Ombudsmand fører i praksis ikke tilsyn med det 
offentliges retssagsførelse, jf. det udvidede 
domstolsforbehold i ombudsmandslovens § 7, stk. 2.

Folketingets Ombudsmand fører heller ikke (længere) tilsyn 
med Kammeradvokaten.

Men det offentlige skal fortsat 
efterleve forvaltningsretlige principper 
– f.eks. er det ikke saglig procesførelse 
hvis det offentlige skjuler et bevis eller 
en utrykt retspraksis som støtter 
borgerens sag



Forvaltningsretlige normer før 
sagsanlæg

• Beslutning om sagsanlæg normalt ikke en afgørelse i 
forvaltningslovens forstand

• Konsekvens: forvaltningslovens partsbeføjelser finder 
ikke anvendelse i retssagsførelsen

• Beslutning om sagsanlæg kan dog i enkelte tilfælde 
være en forvaltningsafgørelse:

• F.eks. hvor der i loven er pligt til at det offentlige 
anlægger sag mod en borger, se til eks. 
ligebehandlingsloven, lægeloven

• Men retssagsførelse er normalt faktisk 
forvaltningsvirksomhed, normeret af forvaltningsretlige 
principper



Retssagens forskellige faser er behandlet i 
afhandlingens 4. del



Forvaltningsretlige normer før 
sagsanlæg

• I straffeprocessen gælder der et opportunitetsprincip – se 
f.eks. rpl § 722 

• Opportunitetsprincippet gælder ikke i civilprocessen!
• Hvis det offentlige mener det har et berettiget krav på en 

borger skal det offentlige forfølge kravet. Man kan ikke 
undlade forfølgelse, f.eks. pga. af en borgers personlige 
forhold

• Sagligheds- og lighedsprincippet gælder ved beslutningen 
om sagsanslæg. 

• Fravigelser fra lighedsprincippet skal være saglige (det er 
f.eks. tilfældet i prøvesager/pilotsager).

• Lighedsprincippet kan forpligte myndigheden til sagsanlæg.



Forvaltningsretlige normer før 
sagsanlæg

• Udgifter til advokat, sikkerhedsstillelse mv. underlagt 
rimelighedskrav, jf. U 2013.3358

• Valg af advokat: underlagt princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning 

• Advokatens habilitet et advokatetisk – men også 
forvaltningsretligt spørgsmål

• Beslutning om betaling af en borgers advokatbistand  
underlagt lighedsprincippet og princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning – det offentlige må ikke uberettiget 
berige én borger ved at betale dennes sagsomkostninger

• Forberedelsen af beslutning om sagsanlæg mv.  er generelt 
underlagt undersøgelsesprincippet



Forvaltningsretlige normer ved 
forligsforhandling

• Det historiske udgangspunkt: Staten indgik ikke forlig   
• Forligsforhandlinger foregår i det skjulte – men er principielt 

underlagt Rigsrevisionen og - ifølge afhandlingen - også 
ombudsmandens tilsyn

• Forligsforhandling er en aftaleretlig forhandling – og også i 
aftaleretlig sammenhæng er det offentlige normeret af 
forvaltningsretlige principper

• Vejledningspligten indebærer f.eks. at en borger der åbenlyst 
svæver i en vildfarelse under forligsforhandlingen skal vejledes så 
borgeren ”stiller de rigtige krav”.

• Hensynet til forsvarlig økonomisk forvaltning indebærer at en 
borger ikke må beriges unødigt i et forlig f.eks. for at undgå en 
politisk skandalesag

• Der kan ikke indgås tavshedsklausuler med offentlige myndigheder



Forvaltningsretlige normer ved 
forberedelsen

• Søgsmålskompetence  - klageberettigelse i 
forvaltningsretlig sammenhæng identisk med 
søgsmålskompetence i civilprocessen

• Rette sagsøgte – f.eks. spørgsmålet om en under-
eller overinstans skal sagsøges. Her gælder en 
vejledningspligt hvis borgeren er i tvivl om hvem 
der skal sagsøges. 

• Forvaltningsretlige krav til påstande: klart 
fastslået i retspraksis at påstande skal leve op til 
forvaltningsretlige grundprincipper, se f.eks. U 
1956.289 H.



U 1956.289 H

• Københavns Havnevæsen (offentlig myndighed) anlægger anerkendelsessøgsmål 
mod cigarhandler. 

• Påstand : cigarhandleren uberettiget til at udlevere spirituøse drikke fra en vej ejet 
af havnevæsenet til ansatte på B&W skibsværft.

• Højesteret: Søgsmålet var iværksat på værftets foranledning. Benyttelsen af vejen 
gik ikke ud over, hvad der opfattes som almindelig færdsel. 

• Med påstanden over for cigarhandleren forfulgte myndigheden ifølge Højesteret 
ikke formål, som det naturligt påhvilede den at varetage. 

• Cigarhandleren frifundet

• Magtfordrejningslæren gælder også for det offentliges påstandsnedlæggelse



Forvaltningsretlige normer ved 
forberedelsen

• God forvaltningsskik ved håndtering af 
retsdokumenter - offentlige parter (ikke bare 
advokaterne) underlagt tavshedspligt mv. 
F.eks. skal procesdokumenter håndteres med 
fornøden diskretion.

• Der gælder ifølge afhandlingen en 
forvaltningsretlig pligt til procesunderretning 
(litis denuntiatio)



KOMMUNE

BYGGEGRUND
NABOGRUND

ANSØGNING BYGGETILLADELSE

PARTSHØRINGSPLIGT FVL § 19



KOMMUNE

BYGGEGRUND
NABOGRUND

RETSSAG OM BYGGETILLADELSE

PARTSHØRINGSPLIGT ? PLIGT TIL 
UNDERRETNING? 

VEJLEDNINGSPLIGT?



Forvaltningsretlige normer ved 
forberedelsen

• Søgsmålsfrister  - fastslået i retspraksis at 
mangelfuld vejledning fører til udsættelse af 
søgsmålsfrister. Gælder ifølge afhandlingen også 
ved søgsmålsfrister fastsat af retten. 

• Formelle spørgsmål – procesfordrejning i 
civilprocessen  

• Procesfordrejning kan være relevant ved 
myndighedsindstillinger om 
dommersammensætning eller sagens 
opdeling/henvisning til landsretten  



Forvaltningsretlige normer ved 
forberedelsen, fortsat

• Særlig pligt til at bidrage til sagsoplysningen? 

• Det offentlige har en særlig 
interventionsmulighed efter rpl § 252, stk. 2, 
pligt til oplysning af sagen

• Også fastslået i retspraksis:   U 1998.16 H

• Pligt til at begrænse sagsbehandlingstiden –
både et forvaltningsretligt og civilprocessuelt 
krav.



Forvaltningsretlige normer ved 
hovedforhandlingen

• Mundtlig påstandsnedlæggelse og forelæggelse skal være 
saglig – og baserer sig på det saglige materiale

• I bevisførelsen har spørgsmålet om overholdelse af 
forvaltningsretlige regler betydning for bevisbyrdens 
overgang. Er der begået forvaltningsretlige fejl kan 
bevisbyrden ofte vippe over på den offentlige modpart

• Editionspligten til en vis grad reguleret af de 
forvaltningsretlige regler – selvom rpl er fra 1916 og fvl er 
fra 1985!

• Sagsbehandling, når hensynet til statens sikkerhed, 
fremmede magter eller tredjemands liv eller helbred 
påberåbes skal stadig leve op til de forvaltningsretlige 
grundprincipper!  



Forvaltningsretlige normer ved 
hovedforhandlingen

• I proceduren gælder der en udpræget procedurefrihed 

• Men også processkrifter og materialesamling skal leve 
op til almene saglige krav 

• Det offentlige må ikke mod bedre vidende udelade en 
principiel dom i en materialesamling 

• Det offentliges advokat kan og skal fremkomme med 
selv dristige fortolkninger i forhold til rettens 
fastlæggelse af gældende ret. 

• Men der er en væsentlig forskel på at argumentere de 
lege feranda og fortie / undertrykke oplysninger eller 
gengive jus urigtigt.



Konsekvenser af tilsidesættelse af forvaltningsretlige regler

• Retssagsførelsen beror på sagens parter. Mener en borger at 
grundlæggende forvaltningsretlige principper  er tilsidesat i 
processen skal dette gøres  gældende under retssagen, så 
staten har mulighed for kontradiktion

• Borgeren kan f.eks. kræve sine sagsomkostninger dækket 
pga. modpartens tilsidesættelse af forvaltningsretlige 
principper, jf. rpl §§ 318, 319 eller anmode retten om at 
udtale kritik af procesførelsen, jf. f.eks. U 1942.363 HK. En 
sådan kritik vil utvivlsomt blive taget alvorligt af staten og 
statens advokat, på samme måde som ombudsmandskritik 
tages alvorligt… 



Hvilke forpligtelser er statens advokat 
underlagt i processen? (i)

• Er statens advokat bundet af forvaltningsretten?

• Et akademisk spørgsmål, hvis alle væsentlige processuelle 
beslutninger som advokaten fører ud i livet træffes af 
embedsmænd som er bundet af forvaltningsretlige 
principper

• FOB.2008.463: Sagens parter skal ved delegation stilles 
retssikkerhedsmæssigt lige så betryggende som hvis 
myndigheden selv eller andre offentlige myndigheder havde 
forestået eller bistået med løsning af myndighedens opgave

• Staten kan ikke undgå domstolskontrollen efter grl § 63 og 
herunder de forvaltningsretlige forpligtelser ved at 
overlade sagsførelsen til en advokat



Hvilke forpligtelser er statens advokat 
underlagt i processen? (ii) 

• Advokaten er en partsrepræsentant; har ikke en selvstændig 
beslutningskompetence

• Det er statens embedsmænd som formelt træffer alle  
processuelle beslutninger under advokatens medvirken, f.eks. 
om sagsanlæg, anke, kære, forlig, bekræftende genmæle osv. 

• Visse underordnede processuelle dispositioner kan i medfør 
af procesfuldmagten træffes af advokaten



Hvilke forpligtelser er staten og statens 
advokat underlagt i processen? 

• Både staten, borgeren og alle advokater er i procesførelsen 
bundet af den civilprocessuelle loyalitetspligt: 

• ”Retten kan ikke imødekomme en processuel begæring, 
dersom begæringen ikke kan antages at forfølge et 
fornuftigt og rimeligt formål…det [er] ikke er et loyalt 
rimeligt formål at ville forhale eller besværliggøre en sag, 
eller søge at udnytte en processuel beføjelse til chikane 
eller på en anden måde, der strider mod lov og ærbarhed.”

(Gomard og Kistrup, Civilprocessen, 7.udg.)



Er det offentliges advokat underlagt 
forvaltningsretlige principper? 

• Advokaten for en offentlig myndighed er i juridisk 
forstand en fuldmægtig, der opererer på et privatretligt 
grundlag ud fra en delegation (procesfuldmagten)

• Afhandlingens kapitel 10 påviser hvorledes der er stor 
usikkerhed i den juridiske teori om i hvilket omfang 
private aktører der udfører myndighedsopgaver er 
underlagt forvaltningsretlige principper

• Hvis advokaten opererede ud fra en ”almindelig 
privatretlig fuldmagt” ville det være uklart om de 
forvaltningsretlige regler gjaldt for advokaten.

• Men procesfuldmagten er ikke en almindelig fuldmagt! 



Er det offentliges advokat underlagt 
forvaltningsretlige principper?

Procesfuldmagten har omfattende begrænsninger og kan ikke stå alene. 

F.eks. skal klienten som hovedregel træffe beslutning om forlig, anke, 
kære etc.  Retsplejeordningen forudsætter med andre ord et samarbejde 
mellem advokat og klient under retssagen, og procesfuldmagten 
indebærer ikke, at fuldmægtigen (advokaten) træder i stedet for 
hovedmanden (myndigheden).



Er det offentliges advokat underlagt 
forvaltningsretlige principper?

Mads Bryde Andersen – Advokatretten:

”Formålet med procesfuldmagten er ikke at afhjælpe, at fuldmagtsgiveren 
af praktiske grunde er afskåret fra selv at være til stede for at gennemføre 
forhandlingen, men derimod, at fuldmagtsgiver ser et behov for at 
inddrage en person, der kan gå i retten sammen med ham…”



Er det offentliges advokat underlagt 
forvaltningsretlige principper?

Rpl § 267, den, der lader sin sag udføre ved en rettergangsfuldmægtig, er 
ikke dermed er udelukket fra selv at ytre sig under den mundtlige 
forhandling umiddelbart efter, at hans rettergangsfuldmægtig har talt.  

Rpl § 263, stk. 2, tilståelser eller andre erklæringer om det faktiske i 
sagen, som fremkommer under de mundtlige forhandlinger, tilbagekaldes 
eller berigtiges af parten selv, når dette sker straks eller umiddelbart efter, 
at partens rettergangsfuldmægtig har talt.



Offentlig myndighed uddelegerer  
myndighedsudøvelse, fx hjemmehjælp

Ulovhjemlet delegation

Privat aktør

Udfører handling overfor borgeren

Bundet af forvaltningsretlige 
grundsætninger?



Offentlig myndighed

Udfører handling over for borgeren

Bundet af forvaltningsretlige 
grundsætninger?

Kammeradvokaten



Offentlig 
myndighed

Kammeradvokaten Bundet af forvaltningsretlige 
grundsætninger?

Det offentlige og kammeradvokaten udfører handlinger 
overfor borgeren i fællesskab



Konklusion

• De principielle betænkeligheder, der er forbundet 
med anvendelsen af forhandlingsprincippet i 
offentligretlige retssager, er i vidt omfang er 
afhjulpet. Det hævdede ulige styrkeforhold mellem 
det offentlige og borgeren i civilprocessen kan 
opfattes som udlignet i det omfang det offentliges 
forpligtelser (eller borgerens rettigheder) i henhold 
til forvaltningsretten fortsat kan gøres gældende 
under retssagen. 



• Overholdes de forvaltningsretlige 
grundsætninger, vil en offentlig myndighed aldrig 
tilstræbe andet resultat af en retssag, end det, 
der følger af gældende ret, og myndigheden vil 
ideelt set tilvejebringe det fornødne grundlag for, 
at retten kan udøve en effektiv kontrol med 
myndighedsudøvelsen. Endvidere vil 
myndigheden under samme forudsætning ikke 
søge at unddrage sig kontrol af sin 
myndighedsudøvelse gennem usaglige 
afvisningspåstande. 



Retspolitik mv.



• Kontoret har haft eksplosiv vækst, langt over 200 
ansatte jurister, filial i Aarhus

• KA dækker i dag praktisk taget alle juridiske fagområder 
og har med den ny kammeradvokataftale fortsat et de 
facto monopol på statens retssagsførelse

• Staten møder fortsat kun i meget begrænset omfang 
ved egne medarbejdere i civile retssager

• Kammeradvokaten arbejder meget selvstændigt

Advokatfirmaet Poul Schmith er nu blevet Danmarks 
største advokatvirksomhed….



Skatteministeriets retssagsvejledning

3.1. Hovedreglen - Kammeradvokaten står for sagen
Hovedreglen er, at Kammeradvokaten selvstændigt står 
for sagens tilrettelæggelse og førelse. Departementet og 
SKAT skal kun modtage stævning og dom i sagen, men 
hverken svarskrift, replik, duplik eller andre processkrifter 
eller bilag. Senest 4 uger efter, at skriftvekslingen er slut, 
skal Kammeradvokaten vurdere, om hovedforhandlingen 
bør gennemføres. Finder Kammeradvokaten det 
overvejende sandsynligt, at hovedforhandlingen vil føre 
til et gunstigt resultat for Skatteministeriet, 
hovedforhandler Kammeradvokaten sagen uden at sende 
en indstilling eller en meddelelse til departementet.

Hvem træffer i realiteten de processuelle beslutninger i 
skattesager, jf. punkt 3.1 (sager, der ikke er under særlig 
overvågning?) Når klienten hverken skal modtage svarskrift, 
replik, duplik osv…



Norge

Offentlige myndigheder repræsenteres i civile sager 
normalt af embedsmænd fra Regjeringsadvokatens

eller  Kommuneadvokatens kontor. Enkelte retssager 
udliciteres dog til private advokater. Embedsmænd 
virker som advokater i civile sager ved alle norske 
domstole.



Sverige

Staten repræsenteres i civile sager ved de 
almindelige domstole normalt ved 
embedsmænd der er underlagt  
Justitiekanslerens tilsyn. Ved 
forvaltningsdomstolene medvirker normalt de 
embedsmænd, der har behandlet 
forvaltningssagen i første instans. Der anvendes 
sjældent eksterne advokater til repræsentation 
af den svenske stat.



Nederlandene

Staten repræsenteres i de fleste retssager ved de 
almindelige domstole og forvaltningsdomstolene af 
embedsmænd. I nogen grad anvender den 
nederlandske stat eksterne advokater. 
Landsadvocaaten er en privatpraktiserende 
nederlandsk ”kammeradvokat”, der varetager de fleste 
udliciterede civile sager. Landsadvocaaten har dog ikke 
monopol. Sager om skatteindrivelse varetages dog af 
den private advokat Rijcksadvocaaten.



England og Wales

Staten repræsenteres normalt af statsansatte 
solicitors og private barristers, der kan give 
møde ved forskellige domstole. Hovedparten af 
retssagerne varetages af The Governmnent Legal 
Department (en advokatstyrelse bestående af 
især solicitors), samt solicitors, der er placeret i 
forskellige departementer. Nogle opgaver 
varetages tillige af eksterne private leverandører 
af juridiske ydelser.



Tyskland 

Staten repræsenteres normalt af embedsmænd, både i sager ved 
forvaltningsdomstolene og ved de almindelige domstole. I nogen 
grad anvendes tillige private advokater.

USA
Den føderale amerikanske stat repræsenteres i civile retssager af 
embedsmænd fra det amerikanske Department of Justice. I de 
enkelte delstater sker repræsentationen tilsvarende i overvejende 
grad ved embedsmænd, idet der dog lokalt i mindre omfang sker 
udlicitering til private advokatvirksomheder

At embedsmænd varetager civil retssagsbehandling er tillige normen 
i bl.a. Frankrig, Spanien, Italien, Polen, Grækenland



Ville borgerens retsstilling være bedre, hvis det 
offentlige i videre omfang blev repræsenteret 

ved embedsmænd ved domstolene? 



Hvilke muligheder har det offentlige for at lade 
sig repræsentere ved embedsmænd? 



Udøvelse af advokatvirksomhed for 
det offentlige 

Retsplejelovens § 122, stk. 2: 

• ”Udøvelse af advokatvirksomhed kan ikke forenes med nogen stilling i det offentliges 
tjeneste, medmindre justitsministeren i særlige tilfælde gør undtagelse herfra.

Frederik Waage i U 2014B192:
• § 122 afskærer – trods ordlyden - ikke staten/kommuner fra at ansætte egne advokater. 

Forbuddet § 122 i gælder altså kun for privat advokatvirksomhed, ikke advokatvirksomhed på 
vegne af det offentlige. 

Synspunktet tiltrådt i Karnovs note til § 122. 

• Men Civilstyrelsen anlægger fortsat en ordlydsfortolkning af § 122 – tillader f.eks. ikke at 
offentligt ansatte får udleveret advokatbeskikkelse med henblik på at virke som inhouse-
advokater for en kommune

• Det offentlige har således ingen ansatte advokater. Hvis statens medarbejdere skal give 
møde, må det ske efter reglerne for selvmødere…



Det offentlige som selvmøder 

Retsplejelovens § 259,stk. 1: 
”Enhver kan både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv.” 

§ 259, stk. 1 kan ikke påberåbes af nogen embedsmand.  Embedsmænd kan 
ikke personificere den offentlige myndighed (Henrik Zahle, Juristen, 1979, 
side 319, og Det offentlige som procespart, side 490ff). 

Sml: U 2007.2564/2Ø ledende offentligt ansatte alene tillagt en partslignende

status som vidner. 

Staten må derfor altid lade en anden møde for sig som 
rettergangsfuldmægtig, jf. retsplejelovens § 260… 



Det offentlige som selvmøder 

Retsplejelovens § 260, stk. 3, nr. 4:

• [Advokater er eneberettigede til at møde for parterne, men…der kan 
gives mødes ved…] 

• ”personer, der er ansat hos parten for et tidsrum, der ikke er kortere end 1 
måned, og - når parten ikke selv er advokat - ikke med det særlige formål 
at møde i retten”

• Forbrugerombudsmandens og ankestyrelsens jurister overholder reglen; 
varetager både ”almindelige” sagsbehandlingsopgaver og 
retssagsbehandling.

• Men retsplejelovens § 260, stk. 3, nr. 4, hindrer staten, regionerne, 
kommunerne i at oprette enheder hvor interne jurister, der ikke er 
statsansatte advokater, er beskæftiget alene med det særlige formål for 
øje at møde i retten…

• Men sådanne enheder vil være nødvendige, hvis der skal ske hjemtagelse i 
større omfang



Sagsomkostninger

U 2008.1369 V: Aarhus Kommunes beskæftigelsesforvaltning kunne ikke få 
tilkendt sagsomkostninger, selvom det måtte anses for forudsat, at en 
kommune, der havde anvendt en privat advokat som 
rettergangsfuldmægtig, ville have haft krav herpå, jf. retsplejelovens § 316. 

U 2014.91 V: region kunne ikke få tilkendt sagsomkostninger, efter at regionen 
havde givet møde ved egne medarbejdere.

Ligesom det er tilfældet i andre europæiske lande kan det offentlige efter 
retsplejeloven ikke tilkendes sagsomkostninger for ”embedsmandsarbejde”.  
Derfor af stor økonomisk vigtighed for den, der helt eller delvist taber en sag, om 
det offentlige vælger at lade sig repræsentere ved en privatpraktiserende advokat 
(Det offentlige som procespart, side 389)
•



Intet tilsyn med statsansatte 
rettergangsfuldmægtige  

• Jurister i staten, som ikke er ansatte advokater er ikke 
medlemmer af Advokatsamfundet og heller ikke bundet af 
generalklausulen om god advokatskik i rpl § 126.  

• Det er altså ikke muligt at klage til Advokatnævnet over de 
pågældendes førelse af retssager

• Medarbejderne giver møde efter rpl § 260, stk. 3, nr. 4. De er 
derfor ikke underlagt det tilsyn med overholdelse af reglerne 
om god skik for rettergangsfuldmægtige, som 
justitsministeren fører med visse rettergangsfuldmægtige, 
som ikke er advokater, jf. retsplejelovens §§ 267 a-d.



Intet tilsyn med statsansatte 
rettergangsfuldmægtige 

• Efter ombudsmandslovens § 7, stk. 2, omfatter 
Folketingets Ombudsmands virksomhed ikke 
domstolene. 

• Begrænsningen fortolkes i praksis udvidende til også at 
gælde verserende retssager og sager, der 
kan forventes afgjort ved domstolene. 

• Sammenfattende er der ikke er noget reelt tilsyn med 

det offentliges rettergangsfuldmægtige.



Sagsomkostninger (i)

Sagsomkostninger for det offentliges inhouse-jurister?

§ 316’s forarbejder: 

Retsplejerådets betænkning 1436: ”Udgifterne til 
sagsomkostninger [må] afhænge af, hvad den offentlige 
myndigheds medarbejdere ville have lavet, hvis de ikke havde 
arbejdet med retssagen [...] et hypotetisk spørgsmål. Når 
privatpersoner ikke kan få betaling for deres arbejde med 
retssager som de er part i, kan det ifølge rådet forekomme 
mindre rimeligt, at erhvervsvirksomheder og offentlige 
myndigheder, skulle have denne mulighed. 



Sagsomkostninger (ii)

Sagsomkostninger for det offentliges inhouse-jurister?

U 2008.1369 V: Aarhus Kommunes beskæftigelsesforvaltning kunne ikke få 
tilkendt sagsomkostninger, selvom det måtte anses for forudsat, at en 
kommune, der havde anvendt en privat advokat som rettergangsfuldmægtig, 
ville have haft krav herpå, jf. retsplejelovens § 316. 

U 2014.91 V: region kunne ikke få tilkendt sagsomkostninger, efter at 
regionen havde givet møde ved egne medarbejdere.

Det offentlige kan altså ikke tilkendes sagsomkostninger for 
”embedsmandsarbejde”.  Derfor af stor økonomisk vigtighed for den, der 
helt eller delvist taber en sag, om det offentlige vælger at lade sig 
repræsentere ved en privatpraktiserende advokat. 

•



Sammenfattende om den nuværende 
procesform

• Retsplejeloven opstille unødige hindringer for organiseringen 
af det offentliges egen retssagsbehandling. 

• Ordlyden af § 122, stk. 2, bør præciseres, således at det 
utvetydigt fremgår af bestemmelsen, at den ikke forbyder det 
offentlige at ansætte advokater med henblik på førelse af 
retssager. 

• Det forekommer mest hensigtsmæssigt, hvis 
lovgivningsmagten, f.eks. ved en tilføjelse til retsplejelovens §
260 giver staten, regionerne og kommunerne friere hænder til 
at organisere deres egen retssagsførelse,

• Egentlige specialistenheder efter udenlandsk mønster skal 
kunne oprettes, hvis hjemtagelse skal muliggøres i større 
omfang



Intet tilsyn med statsansatte 
rettergangsfuldmægtige  (i) 

• Jurister i staten, som ikke er ansatte advokater er ikke 
medlemmer af Advokatsamfundet og heller ikke bundet 
af generalklausulen om god advokatskik i rpl § 126.  

• Det er ikke muligt at klage til Advokatnævnet over de 
pågældendes førelse af retssager

• Medarbejderne giver møde efter rpl § 260, stk. 3, nr. 4. 
De er derfor ikke underlagt det tilsyn med overholdelse 
af reglerne om god skik for rettergangsfuldmægtige, som 
justitsministeren fører med visse 
rettergangsfuldmægtige, som ikke er advokater, jf. 
retsplejelovens §§ 267 a-d.



• Det er påkrævet, at offentlige myndigheder 
forholder sig nærmere til det forhold, at de ikke 
er underlagt reglerne om god advokatskik og 
Advokatnævnets kompetence, medmindre de 
ansætter advokater. 

• For offentligt ansatte medarbejdere, der 
fremover måtte blive ansat med henblik at give 
møde ved domstolene, bør der stilles krav i 
forhold til møderet og uddannelsesniveau, jf. 
herved. retsplejelovens § 260, stk. 7. 

Sammenfattende om den nuværende 
procesform



• Statens retssagsførelse bør (igen) underlægges Folketingets 
Ombudsmands tilsyn i forberedelsesfasen, hvilket kræver 
lovændring

• Ombudsmanden bør have fuld indsigt i Kammeradvokatens 
sagsbehandling (i kammersagerne) hvilket kræver 
lovændring


