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To minutters retshistorie

Forhandlingsprincippet og undersøgelsesprincippet

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 nu i høj grad præget af skriftlighed og
”tilbagetrukne” dommere.
Procesførelsen overlades næsten fuldstændigt til advokaterne.

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.

Principperne ”adopteres” allerede i 1818 i dansk ret (I.O Hansens guldmedaljeafhandling)

1864
Der udarbejdes et udkast til en ny preussisk
civilproceslov – der dog aldrig bliver vedtaget

Professor og kommissionsmedlem Johannes Nellemanns første udkast til
retsplejeloven fra 1869 udgør de første forarbejder til den nuværende
retsplejelov
Retsplejeloven vedtages i 1916 – træder i kraft i 1919.

Betænkningerne bag
Retsplejeloven viser hvordan

den tyske proces havde en
helt afgørende indflydelse på dansk ret.

Det preussiske 1864-udkasts formål var
alene at regulere privatretlige tvister.

Opløsningen af statsmagtens immunitet

1849
• I 1849-grundloven indføres bestemmelsen om prøvelse af
øvrighedsmyndighedens grænser (grundlovens § 63)
• Enevældens immunitet brydes – nu bliver det muligt at sagsøge staten
• Der udvikles herefter en domstolskontrol med forvaltningen baseret på
dommerskabte retsprincipper – og herved skabes forvaltningsretten
• I løbet af det 20. århundrede videreudvikles principperne, blandt andet i
ombudsmandspraksis
• Grundsætningerne normerer i dag al offentlig virksomhed og er blandt
andet kodificeret i forvaltningsloven, offentlighedsloven og
retssikkerhedsloven

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!
• Retsordenen løst problemet ved det offentliges særstilling/
manglende rettigheder ved at staten har bevaret reminiscenser af
immunitet når staten optræder som myndighedsudøver…
F.eks. ved anerkendelse af endelighedsbestemmelser, søgsmålsfrister,
tilbageholdenhed i prøvelsen af forvaltningens skøn, begrænset vidneog editionspligt, og anerkendelsen af begrænsninger i culpa-ansvaret
for offentlig myndighedsudøvelse.

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.
Andre lande behandler sager om myndighedsudøvelse ved særlige
domstole eller særlige procesregler

Civilretten former domstolskontrollen
• I manglen på forvaltningsdomstole former civilprocessen
domstolskontrollen
• Den domstolskontrol, der udvikles i Danmark på den immune stats
bekostning, baserer sig derfor på den fra civilretten velkendte
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.

Domstolsprøvelsen i dag

Civile retssager mellem stat og borger er generelt 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
• Der er grænser for fri proces og for omkostningsdækning
• Pligt til at udrede sagsomkostninger kan ruinere en privat part mens
sagsomkostninger reelt ikke har indflydelse på det offentliges mulige
procesførelse

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«.

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 ganske vist sammen med modparten, er ansvarlig for
tilvejebringelse af grundlaget for kontrollen

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
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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.

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....
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."

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. På den baggrund finder
Københavns Kommune ikke, at sagen er egnet til behandling efter
retsplejelovens kapitel 39. 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 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."

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 behandling i afhandlingens kapitel 5-16

Forvaltningsrettens virkning i civilprocessen

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

Undersøgelsesprincip

Saglighedsprincip

Forvaltningslov
Vejledningspligt
Partshøringspligt

Begrundelsespligt

Forsvarlig
økonomisk
forvaltning

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

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

Hovedformålet med afhandlingen er at undersøge
hvorvidt en offentlig myndigheds partsbeføjelser under
forhandlingsprincippet begrænses af de
forvaltningsretlige grundsætninger, som myndigheden
er underlagt i forvaltningsprocessen.

Retssagens forskellige faser er behandlet i afhandlingens 4. del
– en lang række eksempler på relationen forvaltningsret/civilproces
er her analyseret…

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

Eksempel - forvaltningsretlige normer ved
forberedelsen…
• Der gælder ifølge afhandlingen en forvaltningsretlig pligt til
procesunderretning (litis denuntiatio)

KOMMUNE

ANSØGNING BYGGETILLADELSE
PARTSHØRINGSPLIGT FVL § 19
BYGGEGRUND

NABOGRUND

KOMMUNE

RETSSAG OM BYGGETILLADELSE
PARTSHØRINGSPLIGT ? PLIGT TIL
UNDERRETNING?
VEJLEDNINGSPLIGT?
BYGGEGRUND

NABOGRUND

Særligt angående spørgsmålet om vidnepligt for
embedsmænd

Hvorfor skal det offentliges advokat (som hovedregel)
have adgang til indsigt i interne dokumenter for det
besluttende organ, som borgeren ikke har adgang til?
• Ligesom ved andre former for forberedende sagsbehandling må embedsmanden have
mulighed for at henvende sig til sin advokat og stille spørgsmål uformelt i forberedelsesfasen,
uden at sådanne spørgsmål efterfølgende skal kunne komme til modparten eller
offentlighedens kundskab.
• I sager om myndighedsudøvelse er hensynet bag beskyttelsen af denne dialog således ikke i
sig selv at understøtte processtrategi mv.
• Der er derimod tale om den samme form for beskyttelse, som ydes staten/embedsmænd i
forhold til disses interne drøftelser og arbejdsdokumenter.
• Ved tilrettelæggelsen af en retssag vil parterne, herunder også embedsmænd, uvægerligt
falde tilbage på spillets regler og muligvis opfatte processen som en konkurrence.
• Forudsættes det, at de forvaltningsretlige regler i øvrigt overholdes i processen, jf.
afhandlingens 4. del, vil dette dog næppe være et retssikkerhedsmæssigt problem.

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…

Konklusion
• De principielle betænkeligheder, der er forbundet med anvendelsen
af forhandlingsprincippet i offentligretlige retssager, er i vidt omfang
afhjulpet. Det 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.

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
Hvem træffer i realiteten de processuelle beslutninger i
gennemføres.
Finder Kammeradvokaten det overvejende sandsynligt,
skattesager, jf. punkt 3.1 (sager, der ikke er under særlig
at hovedforhandlingen
til et
gunstigt
resultatsvarskrift,
for
overvågning?)vil
Nårføre
klienten
hverken
skal modtage
Skatteministeriet,
hovedforhandler
Kammeradvokaten sagen uden at
replik, duplik
osv…
sende en indstilling eller en meddelelse til departementet.

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

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
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Det offentlige og kammeradvokaten udfører handlinger
overfor borgeren i fællesskab

Frederik Waage
fwa@sam.sdu.dk
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