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Spørgsmål nr. 896 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, om det med fordel kunne indskri-

ves i retsplejeloven, at de forvaltningsretlige principper også 

gælder for procesførelsen, således at det tydeligt fremgår, at den, 

der udfører opgaver for en myndighed, på samme måde som 

myndigheden skal iagttage de almindelige forvaltningsretlige 

principper, herunder principperne om saglighed, lighed og pro-

portionalitet?”

Svar:

En forvaltningsmyndighed er også underlagt forvaltningsretlige principper 

som legalitetsprincippet, princippet om saglig forvaltning, lighedsgrundsæt-

ningen, officialmaksimen og proportionalitetsprincippet, når myndigheden 

optræder som part i en civil retssag.

De forvaltningsretlige principper er navnlig udviklet i retspraksis, ombuds-

mandspraksis og administrativ praksis og er ikke generelt lovregulerede.

Jeg ser ikke noget behov for en lovregulering af de forvaltningsretlige prin-

cipper, særligt i relation til forvaltningsmyndigheders procesførelse i civile 

retssager, hvor behandlingen og afgørelsen af tvisten i øvrigt tilkommer 

domstolene og ikke forvaltningen.

Det er således allerede gældende ret, at en forvaltningsmyndighed skal over-

holde forvaltningsretlige principper, når myndigheden optræder som part i 

en civil retssag.

Desuden skal en advokat, som repræsenterer myndigheden under sagen, ud-

vise en adfærd, der stemmer med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. 

Det indebærer bl.a., at når advokaten optræder på myndighedens vegne un-

der sagen, må advokaten ikke foretage sig noget, som strider mod myndig-

hedens forpligtelse til at overholde forvaltningsretlige principper.
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