
Lovforslaget indeholder en række forslag inden for civil-, straffe- og skiftesagsområdet, som indebærer en 

modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen ved domstolene.  

Lovforslaget indeholder følgende elementer, som gennemgås nærmere nedenfor: 

1. Udmøntning af anbefalinger fra Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved 

domstolene  

2. Opfølgning på betænkning fra Retsplejerådet om syn og skøn 

3. Opfølgning på anbefalinger fra Udvalget om varetagelse af skiftesagsbehandlingen og 

Arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af skiftesager 

4. Tvangsfuldbyrdelse på baggrund af digitale dokumenter 

5. Medieannoncering af tvangsauktioner over fast ejendom 

6. Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande 

7. Opfølgning på anbefalinger fra Udvalget om pligtig afgangsalder  

8. Opfølgning på evaluering af reglerne om gruppesøgsmål   

9. Adgang for Arbejdsretten til at foretage telefonforkyndelse 

 

1. Udmøntning af anbefalinger fra Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved 

domstolene  

Lovforslaget udmønter forslagene fra Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved 

domstolene. Forslagene vedrører alle faser i behandlingen af civile sager ved domstolene, dvs. forløbet 

frem til sagens anlæg, sagens forberedelse, sagens beviser, hovedforhandlingen og appel, men også mere 

overordnede emner som digitalisering og produktivitet.  

Vedrørende forløbet frem til sagens anlæg foreslås det bl.a., at parterne skal have pligt til at fremme sagen 

med fornøden hurtighed, at det skal kunne få omkostningsmæssige konsekvenser, hvis en af parterne har 

forhalet sagen, at byretterne skal have mulighed for at henvise sagerne ”vandret” mellem byretterne til en 

tilstødende retskreds efter aftale mellem vedkommende retspræsidenter, og at kravet om original 

underskrift på processkrifter, herunder stævninger, ophæves.  

Vedrørende retsmægling foreslås det, at dommermæglere får mulighed for at fungere som retsmæglere 

ved andre retter end ved eget embede, herunder eventuelt på tværs af instanser, efter aftale mellem 

retspræsidenterne, og at der arbejdes mere systematisk på at identificere ”bedste praksis” hos byretter, 

der har gode erfaringer med omfanget af brugen af retsmægling, så denne kan udbredes.   

Vedrørende vidner foreslås det bl.a., at der skal angives et tema for, hvad et vidne skal forklare om, og en 

begrundelse for, hvorfor det er relevant at høre vidnet, at parterne eller advokaterne skal varsle deres 

vidner om datoen for hovedforhandlingen, så snart denne er berammet, at rettens indkaldelse af vidner i 



civile sager skal ske hurtigst muligt efter berammelse af hovedforhandlingen, og at retten skal have 

mulighed for at henstille til parterne, at der søges indhentet en skriftlig vidneerklæring.  

Vedrørende sagens forberedelse foreslås bl.a. en række tiltag vedrørende det forberedende møde, 

herunder at parterne i stævning eller svarskrift skal komme med forslag til temaer til drøftelse på det 

forberedende møde, og at hver af parterne på det forberedende møde skal give møde ved en person, der 

er bemyndiget til at træffe bestemmelse med hensyn til sagen for så vidt angår spørgsmål af processuel 

karakter. Det foreslås endvidere, at retten skal have mulighed for at bestemme, at hovedforhandlingen skal 

foregå i tilslutning til det forberedende møde, at byretten får mulighed for i sager, der behandles af én 

dommer, at pålægge parterne at indlevere ekstrakt til retten, samt at retten i småsager kan beslutte, at der 

ikke skal udarbejdes en fortegnelse. 

Det foreslås vedrørende hovedforhandlingen bl.a., at der skal være mulighed for at skrive domme med 

begrænset sagsfremstilling i tredommersager, hvis retten konkret finder det forsvarligt, at der skal skabes 

de nødvendige muligheder for, at retterne på en sikker måde kan udsende domme og andre afgørelser 

digitalt, at domme som udgangspunkt skal udsendes digitalt, så snart dommen er afsagt, samt at der skal 

igangsættes et arbejde med at identificere ”bedste praksis” for berammelse og omberammelse, således at 

denne kan udbredes.  

Det foreslås, at der nedsættes et udvalg om retsafgifter. I dette udvalgsarbejde bør en forenkling og et 

adfærdsregulerende element i retsafgifterne være i fokus. Det bør endvidere overvejes at indføre en afgift 

for ansøgning om appeltilladelse til Procesbevillingsnævnet.  

Lovforslaget indeholder endvidere en række forslag vedrørende adgangen til appel i civile sager. Således 

foreslås det bl.a., at appelgrænsen – i lyset af pris- og lønudviklingen – hæves fra 10.000 kr. til 20.000 kr., og 

at adgangen til at anke sager om tvangsanbringelse af børn begrænses, således at det kræver tilladelse fra 

Procesbevillingsnævnet at anke byrettens domme om tvangsanbringelse til landsretten. Landsretten 

ændrer meget sjældent byrettens afgørelser i denne type sager, og det er af hensyn til barnet vigtigt, at 

sagerne kan afgøres hurtigt, så både barnet og forældremyndighedsindehaveren hurtigt kan få en afklaring 

af situationen. Endvidere foreslås det, at landsretterne – efter høring af parterne – får mulighed for at 

afvise 2. instans ankesager uanset sagens økonomiske værdi, hvis parterne ikke har oplyst om forhold, der 

gør, at der er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, eller der ikke i øvrigt foreligger særlige 

grunde til, at sagen skal prøves i to instanser, og at adgangen til at kære kendelser og beslutninger, der 

afsiges under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, begrænses, således at kære til landsretten 

som hovedregel ikke kan ske. Kendelser og beslutninger, der angår spørgsmål af indgribende eller 

afgørende betydning for parten, eller som er af væsentlig betydning for sagens forløb, kan dog kæres til 

landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse.  

2. Opfølgning på betænkning fra Retsplejerådet om syn og skøn 

Retsplejerådet afgav i januar 2014 betænkning nr. 1543/2013 om syn og skøn. Retsplejerådet har foreslået 

en række ændringer af reglerne om syn og skøn. Sigtet med Retsplejerådets forslag er særligt at skabe 

grundlag for en væsentlig hurtigere gennemførelse af syn og skøn, således at sagsbehandlingstiden i sager 

med syn og skøn kan blive kortere. 



Forslagene vedrører bl.a. udformningen af begæringen om syn og skøn, en forenkling af processen med at 

formulere spørgsmål til skønsmanden, en ny blanket til spørgsmål og svar, samt at skønsmanden skal 

komme med et overslag over tidshorisont og pris, inden den pågældende kan udpeges.  

3. Opfølgning på anbefalinger fra Udvalget om varetagelse af skiftesagsbehandlingen og Arbejdsgruppen 

om effektivisering af byretternes behandling af skiftesager 

Udvalget om varetagelse af skiftesagsbehandlingen har ikke kunnet pege på forhold, der på nuværende 

tidspunkt taler for en centralisering af skifteretterne. I stedet lægger udvalget vægt på de positive 

potentialer ved øget digitalisering, og udvalget anbefaler, at de tekniske og økonomiske forhold vedrørende 

udvikling af forskellige digitaliseringsløsninger afklares, før der tages endelig stilling hertil. 

Udvalget har desuden drøftet andre aspekter af skiftesagsbehandlingen med henblik på en bedre og mere 

effektiv skiftesagsbehandling. Drøftelserne har navnlig koncentreret sig om to hovedpunkter: En drøftelse 

af muligheden for at udbrede bedste praksis i alle skiftesagsformer til alle skifteretter og en drøftelse af en 

række andre konkrete (mindre) procesoptimeringsforslag. 

Lovforslaget udmønter dels forslagene fra Udvalget om varetagelse af skiftesagsbehandlingen, dels 

forslagene fra en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen, som har overvejet, i hvilket omfang 

skifteretternes behandling af dødsboskiftesager kan gøres mere effektiv.  

Det foreslås bl.a., at der sker udbredelse af bedste praksis, at der arbejdes videre med mere 

internetbaseret vejledning på dødsboskifteområdet, at adgangen for bobestyrer til cpr-oplysninger og 

skatteoplysninger forbedres, at testamentariske successionsfølger registreres, at sager om henvisning af et 

dødsbo til en dansk skifteret flyttes fra Justitsministeriet til domstolene, at solvenskravet ved udlevering af 

et bo til privat skifte skærpes, at adgangen til at henskyde en del af et bo begrænses, at der indføres en 

blanket til klage over bobestyrer, og at den obligatoriske underretning af ægtefælle og livsarvinger om 

forsikringsforhold afskaffes. 

4.  Tvangsfuldbyrdelse på baggrund af digitale dokumenter 

Idet aftaler om f.eks. forbrugslån og køb af varer på kredit i stigende grad indgås og underskrives digitalt, 

foreslås der indført hjemmel til, at der kan ske tvangsfuldbyrdelse på grundlag af udenretlige skriftlige 

forlig, gældsbreve og kreditkøbekontrakter, der er underskrevet digitalt.  

5. Medieannoncering af tvangsauktioner over fast ejendom 

Det foreslås, at bekendtgørelse af tvangsauktioner over fast ejendom fremover (udover i Statstidende) som 

hovedregel skal ske på internettet, så de muligheder, som den digitale kommunikation giver, udnyttes til at 

sikre størst mulig opmærksomhed blandt potentielle købere af fast ejendom på tvangsauktion.  

6. Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande 

Det foreslås, at ankesagsbehandlingen i de straffesager, hvor anklagemyndigheden og tiltalte er enige om, 

hvilket resultat ankesagen bør få, forenkles, således at en anke til landsretten eller Højesteret, som ikke 

omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, skal kunne afgøres på skriftligt grundlag, hvis 

parterne har nedlagt samstemmende påstande og er enige om, at sagen kan afgøres på denne måde.  



7. Opfølgning på anbefalinger fra Udvalget om pligtig afgangsalder for dommere mv. 

Udvalget om pligtig afgangsalder for dommere mv. afgav sin udtalelse i januar 2014. Udvalget konkluderer, 

at den pligtige afgangsalder for dommere mv. på 70 år på nuværende tidspunkt bør fastholdes.  

I overensstemmelse med udvalgets anbefalinger foreslås den nuværende afgangsalder på 70 år ikke 

ændret. Derimod foreslås der indført en mulighed for, at ældre dommere kan overgå til ansættelse som 

dommer på deltid (deltidsordning) samt en tilkaldeordning for pensionerede dommere mv.  

Herudover foreslås det – uafhængigt af udvalgets forslag – at indføre mulighed for, at retspræsidenter kan 

overgå til en stilling som dommer, og at to dommere midlertidigt kan bytte stilling. 

8. Opfølgning på evaluering af reglerne om gruppesøgsmål   

I 2007 blev der indført regler om gruppesøgsmål. Det blev i den forbindelse fastsat, at justitsministeren i 

folketingsåret 2010-11 skulle fremsætte forslag til revision af loven. I 2011 blev revisionsklausulen ændret, 

således at justitsministeren skal fremsætte forslag om revision af loven i folketingsåret 2013-14.  

Med lovforslaget foreslås det – på baggrund af en vurdering af behovet for en revision af reglerne om 

gruppesøgsmål – at revisionsklausulen i lov nr. 181 af 28. februar 2007 om ændring af retsplejeloven og 

forskellige andre love (Gruppesøgsmål) ophæves. 

9. Adgang for Arbejdsretten til at foretage telefonforkyndelse 

Endelig foreslås der indført en adgang for Arbejdsrettens medarbejdere til – på samme måde som 

medarbejdere ved de almindelige domstole – at foretage telefonforkyndelse.  


