
 

  

                                                          Småsagsordningen 
 

I nogle hestesager er der mulighed for at benytte sig af småsagsordningen.  

Følgende sager kan behandles som småsager: 

1. Sager med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. uden renter og omkostninger.  
2. Sager, der ikke har økonomisk værdi, men hvor påstanden f. eks. er,  

at sagsøgte skal dømmes til at udføre en bestemt handling.  
3. Sager, hvor begge parter aftaler, at de vil have sagen behandlet efter reglerne om småsager. 

Hvis sagen angår særlig komplicerede spørgsmål, eller hvis sagen har særlig vidtrækkende betydning for en part,  
kan retten bestemme, at reglerne om småsager ikke kan anvendes på sagen.  

Parterne kan hver især anmode retten om, at sagen behandles uden anvendelse af reglerne for småsager.  

Det er retten, der træffer afgørelse om spørgsmålet, med mindre parterne er enige om, at reglerne om  
småsager ikke skal anvendes på sagen. 

En småsag anlægges ved at indlevere en stævning til byretten, hvor den sagsøgte bor.  
Den, der anlægger sagen, kaldes sagsøgeren. Den, sagen anlægges mod, kaldes sagsøgte. 

Der er lavet en særlig stævningsblanket og en svarskriftsblanket til brug for småsagerne.  

Det er frivilligt, om man vil benytte blanketterne. De findes på www.domstol.dk, søg under småsager. 
 
I småsagerne er det rettens opgave at hjælpe parterne med at forberede sagen. Retten vil tage kontakt  
til parterne for helt præcist at få afklaret, hvad parterne er enige og uenige om. Retten vil også tale med  
parterne om, hvilke beviser der er i sagen. Hvis der er behov for at få lavet en sagkyndig erklæring om  
f.eks. nogle tekniske spørgsmål, vil retten hjælpe med at lave spørgsmål til den sagkyndige.  
I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for retten at indkalde parterne til et forberedende møde. 

Kan parterne under sagens forberedelse ikke blive enige om en løsning på sagen, vil retten beramme  
sagen til hovedforhandling. Her kan det være en fordel at møde ved advokat.  
Læs om dækning af omkostningerne hertil under afsnit om fri proces og retshjælp. 

 

Læs mere om småsagsordningen på: 

http://www.domstol.dk/om/reform/Indholdsreformerne/smaasagsproces/Pages/default.aspx 
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