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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Marlene Ambo-Rasmussen (V) har d. 5. november 2020 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 243 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 243: 

”Mener ministeren, at retssikkerheden er lige så god i Familieretshuset, som den er i 

domstolsregi?” 

Svar: 

Sagsbehandlingen i Familieretshuset giver parterne de processuelle retssikkerhedsga-

rantier, der følger af forvaltningslovgivningen og den familieretlige lovgivning.  

Dette betyder bl.a., at Familieretshuset skal sørge for, at alle relevante oplysninger er 

fremlagt, før en sag afgøres. Endvidere skal Familieretshuset partshøre parterne over 

alle nye oplysninger og give dem en rimelig frist til at kommentere oplysningerne. 

Hertil kommer, at Familieretshuset er undergivet de almindelige regler om ret til 

partsrepræsentation og inhabilitet, og tavshedspligten og forbuddet mod videregivelse 

af oplysninger sikrer, at det kun er parterne, der har adgang til sagens oplysninger.  

Familieretshuset er ved behandlingen og afgørelsen af en sag uafhængig af instruktio-

ner. Dette gælder også instruktioner fra social- og indenrigsministeren. 

Ved behandlingen af retssager har parterne efter retsplejelovgivningen tilsvarende 

adgang til sagens dokumenter, mulighed for at fremsætte bemærkninger til sagen og 

ret til partsrepræsentation. Retsplejelovgivningen indeholder endvidere regler om 

inhabilitet, og det følger af lovgivningen, at familieretlige sager behandles for lukkede 

døre således, at det kun er parterne, der har adgang til sagens oplysninger. Retssager 

afgøres af uafhængige dommere. 

De retssikkerhedsgarantier, som gælder for sagsbehandlingen i Familieretshuset, sva-

rer således overordnet set til de retssikkerhedsgarantier, der gælder for domstolenes 

behandling af retssager.  

Hertil kommer, at Familieretshusets afgørelser som led i det familieretlige system og 

af hensyn til parternes retssikkerhed kan prøves af domstolene. Som part i en familie-

retlig sag får man derfor både de processuelle garantier og den retssikkerhed, der føl-

ger af forvaltningslovgivningen og den familieretlige lovgivning, og en adgang til dom-

stolsprøvelse med de retssikkerhedsgarantier, der ligger i retssagsbehandlingen. 
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