


Det offentlige som procespart 
Forvaltningsrettens virkning i civilprocessen

Karnov Group, 2017



Et øjebliks retshistorie



Grundlæggelsen af den vestlige retsstat 
Vestlige stater var oprindeligt immune over for søgsmål ved almindelige domstole  

USA og England: ”The King can do no wrong” – staten immun over for søgsmål medmindre andet følger af lov

Frankrig/Tyskland: staten immun over for søgsmål indtil oprettelsen af særlige forvaltningsdomstole 
i det 19. århundrede 

Sverige: Kongen i vidt omfang immun over for søgsmål indtil de første 
forvaltningsdomstole oprettes fra 1909. 

Norge: Kongen immun over for søgsmål til 1814

Danmark: Den enevældige konge immun over for søgsmål om 
forvaltningsakter indtil 1849 (magistratinstruksen 1795) og sager om 
offentligt erstatningsansvar (1828-reskriptet). 

Man kunne kort sagt ikke sagsøge staten i sager om myndighedsudøvelse



Vores retsstat er skabt på bekostning af den immune stat

• Med 1849-grundloven indføres bestemmelsen om prøvelse af øvrighedsmyndighedens grænser (i dag 
grundlovens § 63)

• Enevældens immunitet brydes – nu bliver det muligt for borgere at sagsøge staten i sager om 
myndighedsudøvelse

• Der udvikles herefter en domstolskontrol med forvaltningen baseret på dommerskabte retsprincipper 

• I løbet af det 20. århundrede videreudvikles principperne, ikke mindst i ombudsmandspraksis



Idealet om retsstaten

Statens immunitet mod søgsmål opgives fra midten af 1800-tallet i lande som 
Frankrig og Tyskland hvor man oprettede særlige forvaltningsdomstole. Man 
arbejdede mod at skabe den ideelle retsstat. Senere oprettes der også 
forvaltningsdomstole i Sverige.

I Danmark var der stor modstand mod forvaltningsdomstolene i 1800-tallet og 
det er der stadigvæk i 2020. Siden 1800-tallet har det været et stærkt ønske i 
Danmark, at sager mod staten skal behandles ved de samme domstole og efter 
samme procesregler som sager mellem private borgere.



Den danske ordning for domstolskontrol 
gør det ikke let at føre retssager mod 
det offentlige

Foto: M.Henry



• Borgeren skal tage initiativ til at få 
sagen for domstolene

• Borgeren må derfor normalt hyre en 
privat advokat for egen regning

• Retssagsbehandling koster ofte flere 
hundrede tusinde kroner

Foto: M.Henry



• Svært at få fri proces

• Fri proces dækker ikke alle borgerens
omkostninger

• Den borger, der fører retssag mod 
stat eller kommune har udsigt til 
flere års udmattende kamp og risiko 
for at tabe og skulle betale egne plus 
kommunens eller statens 
sagsomkostninger 

Foto: M. Longmire





I andre lande behandles sager om 
lovligheden af forvaltningsakter
ved forvaltningsdomstole –
og her er parterne ikke alene om 
at oplyse sagen – dommeren har 
en særlig undersøgelsespligt

Sagsomkostningerne er væsentligt
lavere for alle parter ved
forvaltningsdomstolene.



Det offentliges rettergangsfuldmægtige

I Danmark føres hovedparten af statens retssager ved domstolene af det 
private advokatfirma Poul Schmith – Kammeradvokaten

I de enkelte kommuner og regioner er det ligeledes den altovervejende 
hovedregel, at retssager føres af mange forskellige private advokatkontorer 

Det er fortsat kun i sjældne tilfælde, at det offentlige optræder som 
selvmøder. 

I de senere år har der dog været en betydelig hjemtagelse af retssagsopgaver 
på enkelte udvalgte områder, f.eks. fører Ankestyrelsen byretssager inden for 
en række sagskategorier 



Kammeradvokaten

Fakta: Statens udgifter til Kammeradvokaten 2009-2018:

2009: 241 mio. kr.
2010: 275 mio. kr.
2011: 285 mio. kr.
2012: 340 mio. kr.
2013: 347 mio. kr.
2014: 382 mio. kr.
2015: 356 mio. kr., ekskl. 49 mio. kr. til EFI-sagen
2016: 366 mio. kr., ekskl. 77 mio. kr. til EFI-sagen
2017: 382 mio. kr., ekskl. 88 mio. kr. til EFI-sagen
2018: 369 mio. kr., ekskl. 86 mio. kr. til EFI-sagen og 25 mio. kr. til udbyttesagen.

Kilde: Finansministeriet



Danske embedsmænd giver kun sjældent møde ved 
domstolene i civile retssager

Sådan er det ikke i resten af Europa.
Her er det snarere normen, at det offentlige 
repræsenteres ved embedsmænd



Norge

Offentlige myndigheder repræsenteres i civile sager normalt af embedsmænd 
fra Regjeringsadvokatens eller Kommuneadvokatens kontor. Der udliciteres 
kun enkelte typer af retssager 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 Justitiekansleren. Ved 
forvaltningsdomstolene medvirker normalt de 
embedsmænd, der har behandlet forvaltningssagen i 
første instans. Der anvendes sjældent eksterne advokater 
til repræsentation af den svenske stat.



I Danmark er det fortsat et særsyn at embedsmænd møder i retten i civile sager….hvorfor? 

• Forhandlingsprincippet står meget stærkt i dansk ret 

• Man har over de seneste 90 år vænnet sig til, at det at føre sager for det offentlige er en sag 
for private advokater – det er både dommere og embedsmænd godt tilfredse med

• Danske dommere er generalister der stiller høje krav til sagsforberedelsen hos parterne

• Retsplejelovens § 260 sætter grænser for i hvilken grad det offentlige kan optræde som 
selvmøder – bestemmelsen blev forsøgt ændret i 2019, men lovforslaget kulsejlede





Det vækker glæde hos Den Danske Dommerforening, at justitsminister Søren Pape 
Poulsen (K) i begyndelsen af april skrottede ideen om at lade embedsmænd 
repræsentere det offentlige ved domstolene.
Mens Danske Advokater kaldte det "en sejr for retssikkerheden", erklærer 
dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, sig over for Politiken "meget tilfreds" 
med ministerens tilbagetog.



STATUS QUO

• Enhver myndighed kan i dag give møde ved byret, landsret og Højesteret ved personer der er ansat mere 
end en måned og som tillige har andre opgaver end retssagsførelse (mere end 50 %)

• Personen der kan give møde skal fortsat ikke have bestået retssagsprøve eller have møderet for landsret 
eller Højesteret. Personen behøves heller ikke være cand.jur.

• De enkelte ministerier og styrelser kan oprette ”retssagsafdelinger” så længe de ansatte ikke er 
fuldtidsbeskæftigede med retssagsførelse…

• Staten – ikke kommuner! - får nu jf. retsplejelovens § 316 tilkendt sagsomkostninger for 
rettergangsfuldmægtig-arbejde i retssager, hvis ministeriet vinder over borgeren



Principielle problemer med den nuværende ordning 



Forhandlingsprincippet 

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

 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 domstolskontrol med 
forvaltningen må nødvendigvis være at nå frem til det rigtige resultat, og det 
er ikke nødvendigvis 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 overgangen fra forvaltningsproces til civilproces (undersøgelsesprincip til 
forhandlingsprincip) forekommer i praksis voldsom for borgeren





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«.





Aktuelt eksempel på myndighedsoptræden



Retssag om affaldsgebyr…svarskrift:

Kommunens svarskrift af 24. juni 2016 til byretten i sagen Københavns 
Kommune mod TGNet:

"Sagen vedrører, på trods af det beskedne påstandsbeløb, komplicerede 
juridiske spørgsmål og har betydning for Københavns Kommunes 
generelle praksis for opkrævning af affaldsgebyrer. ... Til besvarelse af 
[DGL's] bemærkninger om sagsomkostninger, bemærkes det, at sagen, som 
anført af [DGL], vedrører et forholdsvist principielt spørgsmål. Af samme 
årsag forventer Københavns Kommune at bruge uforholdsmæssigt - i 
forhold til påstandens størrelse - mange ressourcer på sagen. Der er på 
den baggrund ikke grundlag for, at sagsomkostningerne hæves, hvis 
Københavns Kommune får medhold. Tværtimod bør sagsomkostningerne 
fastsættes under hensyntagen til sagens principielle karakter."



Retssag om affaldsgebyr…opfordring til KL

 Københavns Kommunes advokat skriver til Kommunernes Landsforening 18. 
august 2016:

 "Selvom sagen vedrører et beskedent beløb, har sagen principiel 
betydning for ikke blot Københavns Kommune, men for alle landets 
kommuner. Såfremt Københavns Kommune måtte blive dømt, vil alle 
landets kommuner således risikere at skulle iværksætte en omfattende 
sagsbehandling af deres affaldsgebyrsager. […]

 På vegne af Københavns Kommune skal jeg derfor anmode KL om at 
overveje at indtræde i sagen til støtte for Københavns Kommune samt 
at bidrage økonomisk til sagens førelse."



TG-net taber i byretten – og forsøger at få 
Procesbevillingsnævnets tilladelse til anke:
 Kommunen gør nu gældende, at sagen IKKE er principiel.
 Kommunen skriver bl.a. følgende til Procesbevillingsnævnet: 
 "Når ansøgeren kan fremfinde en række citater, herunder fra undertegnede, der giver 

udtryk for [at sagen ikke er principiel]  skyldes det grundlæggende, at citaterne tages ud 
af den sammenhæng, de er fremsat i.

 Når jeg over for henholdsvis Kommunernes Landsforening (KL) og 
Energistyrelsen har udtrykt, at sagen har principiel betydning for alle landets 
kommuner, skal formuleringen naturligvis ses i den sammenhæng, at brevene var 
forsøg på at opnå støtte til min klients sag- og ikke en vurdering af sagens 
principielle karakter i henhold til retsplejelovens regler. Der må nødvendigvis sondres 
mellem forskellige "nuancer" af begrebet principielt.

 Sagen har efter min opfattelse fået det forventelige udfald, idet byretten helt generelt har 
konkluderet, at kommunernes praksis siden indførelsen af gebyrordningen på 
erhvervsaffaldsområdet i 2009 har været lovlig.

 Allerede derfor kan sagen vanskeligt hævdes at være principiel."



TG-net får tilladelse til at føre sagen i Landsretten 
– og vinder over kommunen!

 Kommunen ønsker nu at få sagen for Højesteret, hvilket kræver 
Procesbevillingsnævnets tilladelse.

 Kommunen gør derfor gældende, at sagen er principiel. 
 Procesbevillingsnævnet er enig i, at sagen er principiel 
 Sagen skal nu for Højesteret



Er der grænser for hvordan det offentlige kan opføre sig ved 
domstolene? Og bør der føres bedre kontrol med den måde 
stat/kommune/region fører retssager på? 



FORVALTNINGSRETLIGE PRINCIPPER



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 
(1986) kodificeret i lovsform

Forvaltningslov



Offentlig myndighed

Beslutning
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 findes en række domme, hvor det er fastslået, at det offentlige også i 
retssagsførelsen er bundet af forvaltningsretlige principper  - og det følger også af 
andre retskilder

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

 Dette fremgår imidlertid ikke tydeligt af lovgivningen.

 Det kan derfor anbefales, at det skrives ind i retsplejeloven, at de forvaltningsretlige 
regler også gælder, når det offentlige optræder som part 



Offentlig myndighed

Beslutning

Forvaltningsretlige principper

Det offentliges
advokat

Borgers 
advokat 

Dommer

CIVIL 
RETSSAG

Sagsanlæg
Anke 
Syn og skøn
Vidneindkaldelse

Lighedsprincippet
Saglighedsprincippet
Undersøgelsesprincippet

Med sagsanlægget overgår 
behandlingen af sagen til 
private advokater

Det offentlige skal fortsat 
efterleve forvaltningsretlige 
principper



Intet tilsyn med statens 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 antages det generelt ikke, at statens 
retssagsførelse er omfattet af Folketingets Ombudsmands kontrol. 



Tre udgiftsneutrale retspolitiske 
forslag til overvejelse 



Forslag nr. 1: Skriv det ind i retsplejeloven at de 
forvaltningsretlige principper gælder for det 

offentliges procesførelse

(Der er en tendens til at man glemmer at dette er tilfældet)



Forslag nr. 2: Få Folketingets Ombudsmand til at føre 
mere kontrol med det offentliges overholdelse af 
forvaltningsretlige principper i retssagsførelsen. 

Ombudsmanden skal føre kontrol hvor dommeren ikke 
kan føre kontrol.



Forslag nr. 3: Spar borgeren for selv at skrive stævning 
og svare retsafgift, og giv borgeren mulighed for at 

anmode om at blive sagsøgt af det offentlige


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Grundlæggelsen af den vestlige retsstat 
	���Vores retsstat er skabt på bekostning af den immune stat���
	Idealet om retsstaten
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	I andre lande behandles sager om lovligheden af forvaltningsakter ved forvaltningsdomstole – �og her er parterne ikke alene om at oplyse sagen – dommeren har en særlig undersøgelsespligt  ��Sagsomkostningerne er væsentligt lavere for alle parter ved forvaltningsdomstolene.
	Det offentliges rettergangsfuldmægtige
	Kammeradvokaten
	Dias nummer 14
	Norge
	Sverige
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	    ����STATUS QUO���				�				
			�			     �			     �    Principielle problemer med den nuværende ordning 
	Forhandlingsprincippet 
	Forhandlingsprincip ctr. undersøgelsesprincip
	Forhandlingsprincip ctr. undersøgelsesprincip
	Dias nummer 25
	Staten som »stejl modpart«
	��Aage Spang-Hanssen i TFS 2000,372:�    �
	Dias nummer 28
	Dias nummer 29
	Retssag om affaldsgebyr…svarskrift:
	Retssag om affaldsgebyr…opfordring til KL
	TG-net taber i byretten – og forsøger at få Procesbevillingsnævnets tilladelse til anke:
	TG-net får tilladelse til at føre sagen i Landsretten – og vinder over kommunen!
	Dias nummer 34
	FORVALTNINGSRETLIGE PRINCIPPER
	Dias nummer 36
	Dias nummer 37
	Gælder forvaltningsretten i retssagsførelsen?
	Dias nummer 39
	Intet tilsyn med statens rettergangsfuldmægtige 
	Tre udgiftsneutrale retspolitiske forslag til overvejelse 
	 ��������������Forslag nr. 1: Skriv det ind i retsplejeloven at de forvaltningsretlige principper gælder for det offentliges procesførelse��(Der er en tendens til at man glemmer at dette er tilfældet)�
	 ���������������������������Forslag nr. 2: Få Folketingets Ombudsmand til at føre mere kontrol med det offentliges overholdelse af forvaltningsretlige principper i retssagsførelsen. Ombudsmanden skal føre kontrol hvor dommeren ikke kan føre kontrol.���
	 ������������������������Forslag nr. 3: Spar borgeren for selv at skrive stævning og svare retsafgift, og giv borgeren mulighed for at anmode om at blive sagsøgt af det offentlige�

