
 

Såfremt du har spørgsmål om småsager, er du velkommen til at kontakte artiklens 
forfatter, advokat Amalie Baden, på tlf. 8613 0600 eller på ab@askt.dk. 

 

 

SMÅSAGSPROCESSEN 
 
Hvad er en småsag? 
 
Har du et mindre krav mod en person eller et selskab, og ønsker du selv helt eller 
delvist at føre sagen, kan dette lade sig gøre efter de særlige regler om småsager.  
 
Formålet med denne såkaldte småsagsproces er at lette og effektivisere sagsbe-
handlingen samt at nedbringe omkostningerne i visse typer af sager. 
 

Hvilke sagstyper er omfattet af småsagsprocessen? 
 
Følgende sagstyper kan behandles som en småsag: 
 

 Byretssager, herunder boligretssager, med en økonomisk værdi på højest 
50.000 kr.  

 
 Byretssager uden økonomisk værdi, dvs. såkaldte anerkendelsessøgsmål, 

hvor du ønsker, at en part skal dømmes til at udføre en bestemt handling. 
 

 Byretssager, hvor parterne er enige om, at sagen skal høre under små-
sagsprocessen: 

 
- Hvis begge parter handler som led i deres erhverv, kan de til enhver tid 

aftale, at reglerne om småsager skal finde anvendelse. 
 

- Hvis begge parter er private kan de efter tvisten er opstået indgå aftale 
om, at sagen skal behandles efter småsagsreglerne.  

 
- Hvis den ene part er en privatperson og den anden er erhvervsdriven-

de kan de efter tvisten er opstået aftale, at småsagsreglerne skal an-
vendes på sagen.  

 
Følgende sagstyper kan ikke behandles som en småsag: 
 

 Ægteskabssager. 
 Forældremyndighedssager. 
 Faderskabssager. 
 Værgemålssager. 
 Sager om prøvelse af administrativ frihedsberøvelse eller adoption. 
 Mortifikationssager. 
 Private straffesager. 

 

Henvisning af småsager til almindelig proces 
 
Parterne kan efter at en tvist er opstået aftale, at en sag skal behandles uden an-
vendelse af reglerne for småsager.  
 
Selv om en sag hører under småsagsprocessen, kan retten af egen drift bestem-
me, at småsagsreglerne ikke skal anvendes, såfremt sagen angår komplicerede 
spørgsmål, eller hvis sagen har særlig vidtrækkende betydning for en part.  
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Sagens forløb 
 

1. En småsag anlægges ved indlevering af en stævning til byretten i den 
retskreds, hvor den sagsøgte bor. Det er muligt at rekvirere en særlig 
stævningsblanket hos retten. 

 
2. Når stævningen er modtaget, sørger retten for, at den bliver afleveret til 

sagsøgte af en såkaldt stævningsmand. Sagsøgte får herefter 14 dage til 
at komme med indsigelser til sagsøgerens krav. 

 
3. Hvis sagsøgte ikke rettidigt fremkommer med bemærkninger til stævnin-

gen, afsiger retten en udeblivelsesdom i overensstemmelse med påstan-
den i stævningen. 

 
4. Hvis sagsøgte derimod sender et svarskrift, vil retten træffe beslutning om 

sagens videre forløb, herunder om der skal indleveres yderligere proces-
skrifter. 

 
5. Under sagens forberedelse har byretten pligt til at rådgive og vejlede par-

terne om sagens tilrettelæggelse. 
 

6. Der indhentes sagkyndige erklæringer og afholdes syn og skøn, hvis det 
anses for nødvendigt. 

 
7. Hvis parterne ikke kan finde en forligsmæssig løsning på sagen, udarbej-

der retten en fortegnelse over de nedlagte påstande og fastsætter et tids-
punkt for hovedforhandlingen, dvs. mødet i retten, hvor der skal afgives 
forklaringer m.v. 

 
8. Til hovedforhandlingen kan parten enten selv give møde eller forinden ha-

ve overgivet sagen til en advokat eller en anden repræsentant, f.eks. et 
familiemedlem, en ansat eller en anden person, som parten finder egnet til 
at varetage sagen. 

 
9. Efter hovedforhandlingen optages sagen til dom, som typisk afsiges 14 

dage efter. 

 
Advokatbistand 
 
I en småsag har du på sædvanlig vis mulighed for at få advokatbistand til både 
småsagens forberedelse og hovedforhandlingen. Eftersom retten har pligt til at 
vejlede og yde juridisk rådgivning under sagens forberedelse, er det dog ikke mu-
ligt at få dækket eventuelle advokatomkostninger forbundet med sagens forbere-
delse.  
 
Man skal således selv betale for advokatbistand til forberedelsen, idet det heller 
ikke er muligt at få fri proces eller retshjælpsforsikring hertil. Det er derimod muligt 
at få dækket sine advokatomkostninger til hovedforhandlingen via fri proces eller 
retshjælpsforsikring, hvis betingelserne herfor er opfyldte. 
 
Advokatsalæret er takstmæssigt fastsat med udgangspunkt i sagens værdi, og der 
tages heller ikke højde for eventuel advokatbistand under sagens forberedelse ved 
fastsættelsen af sagsomkostninger. 
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Sagsomkostninger 
 
Retsafgiften i en småsag er 500 kr., som skal betales af sagsøgeren i forbindelse 
med stævningens indlevering til retten. 
Retten kan idømme den tabende part at betale den anden parts advokatomkost-
ninger. 
 
Eventuelle udgifter til f.eks. syn og skøn betales ligeledes af den tabende part.   
 
 

 

 


