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Besvarelse af spørgsmål nr. 1105 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1105 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. juni 2022.  
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Spørgsmål nr. 1105 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Hvordan forholder ministeren sig til forslaget om at forenkle 

småsagsprocessen, så flere sager, der er egnet til det, alene af-

gøres på skriftligt grundlag? 

 

Svar: 

 

1. Retsplejelovens kapitel 39 indeholder særlige regler om behandlingen af 

sager om krav, der ikke har økonomisk værdi, eller som har en økonomisk 

værdi af højst 50.000 kr. (den såkaldte småsagsproces). Hovedformålet med 

småsagsprocessen er at forenkle sagsbehandlingen i enkle sager med en 

økonomisk værdi på højst 50.000 kr. med henblik på at begrænse tids- og 

ressourceforbruget. Forenklingen i forhold til de almindelige procesregler 

består bl.a. i, at retten varetager sagens forberedelse, og at den mundtlige 

hovedforhandling forenkles.   

 

2. Som nævnt i den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 1077 (Alm. del) 

fra Retsudvalget har Justitsministeriet i maj 2020 anmodet Retsplejerådet – 

som er et lovforberedende ekspertudvalg under Justitsministeriet – om at 

undersøge årsagerne til faldet i antallet af civile sager ved domstolene. Mi-

nisteriet anmodede samtidig Retsplejerådet om på baggrund af denne under-

søgelse at overveje, om faldet i sagsantallet giver anledning til ændringer af 

den civile retspleje. Fristen for Retsplejerådet til at afslutte arbejdet blev i 

maj 2022 forlænget til udgangen af 2023. 

 

I forbindelse med sit aktuelle arbejde forventes Retsplejerådet at behandle 

spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for ændringer i småsagsprocessen.  

 

Det er vigtigt, at vi får afdækket mulige løsninger, der kan bidrage til at 

afhjælpe problemet med de lange sagsbehandlingstider ved domstolene, og 

jeg vil se åbent på de forslag, der kommer frem i den forbindelse. Jeg ser 

også på dette punkt frem til at modtage resultatet af Retsplejerådets overve-

jelser, som vi vil arbejde videre på baggrund af.   
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