
Rettevejledning opgave 1 
 
1. Var det korrekt af retten at afsige udeblivelsesdom? 
 
Det er en betingelse for afsigelse af udeblivelsesdom, at stævningen er forkyndt for sagsøgte. 
Forkyndelsen er i første omgang sket for sønnen, der er husstandsmedlem, jf. § 157, stk. 1, nr. 2. Da 
han er mindreårig, er forkyndelsen imidlertid ikke lovlig, jf. § 157, stk. 2. Forkyndelse kunne være 
sket for hustruen, men det er ikke tilstrækkeligt, at hun efterfølgende får kendskab til det forkyndte. 
Brian får heller ikke stævningen i hænde, jf. § 163, stk. 2. Der er derfor ikke sket lovlig forkyndelse. 
 
Retten får kendskab hertil før afsigelsen af dommen, der derfor ikke burde være afsagt. 
 
 
2. Var det korrekt af retten at nægte nedlæggelsen af afvisningspåstanden? 
 
Afvisningspåstanden vedrører manglende retlig interesse. Dette er en formalitetsindsigelse. Det bør 
derfor diskuteres, om retten af egen drift påser dette. Retten bør formentlig i et vist omfang påse 
manglende retlig interesse ex officio. Dette gælder dog næppe, når spørgsmålet er, om sagsøgeren 
har en tilstrækkelig konkret interesse i sagen, jf. DCR 309 og 114. 
 
Herefter er spørgsmålet, om påstanden er nedlagt for sent og retsvirkningerne heraf. Påstanden 
skulle som formalitetsindsigelse være nedlagt i svarskriftet, jf. § 351, stk. 4. Indsigelsen er derfor 
prækluderet, medmindre der gives tilladelse efter § 358, stk. 6, jf. stk. 2. 
 
Nedlæggelsen sker forholdsvis sent under forberedelsen, men det er fortsat under forberedelsen, og 
hovedforhandlingen er ikke berammet endnu. 
 
Det kan diskuteres, om det er særligt undskyldeligt, at man først antager en advokat senere, og at 
det er denne, der nu vil nedlægge påstanden. Dette er næppe tilfældet. 
 
Hovedforhandlingen er ikke berammet og skal dermed ikke udsættes. Det må dog forventes, at 
sagen forsinkes. 
 
Hvis påstanden tillades nedlagt, og Brian får medhold i denne, vil sagen blive afvist og dermed 
afgjort til hans fordel. Der kan derfor argumenteres med, at nægtelse kan medføre tab af hele 
sagsgenstanden. Ud fra de foreliggende oplysninger er det vanskeligt at vurdere, om dette er et 
uforholdsmæssigt tab. 
 
 
3. Bør landsretten tillade nedlæggelsen af afvisningspåstanden? 
 
Byrettens nægtelse af nedlæggelsen af afvisningspåstanden er ikke til pådømmelse i landsretten. 
Det er derimod spørgsmålet om nedlæggelse af påstanden for landsretten ved dennes behandling. 
 
Påstanden er nedlagt i ankestævningen. 
 
Påstanden blev ikke tilladt nedlagt i byretten, og afvisningspåstanden anses derfor for en ny påstand 
for landsretten. 



 
Afvisningspåstanden vedrører retlig interesse, mens sagen for byretten vedrørte det materielle 
spørgsmål. Der er derfor tale om et helt nyt forhold. Dette forhold vil alene blive behandlet i 
landsretten. Meget taler derfor for at anse dette for omfattet af § 384, og som en påstand landsretten 
skal afvise. 
 
 
4. Hvordan skal landsretten reagere på Brians manglende deltagelse i hovedforhandlingen? 
 
Brian er underrettet og endda vidende om hovedforhandlingen. Han har meddelt, at han vil deltage i 
hovedforhandlingen. 
 
Udeblivelse fra hovedforhandlingen har derfor udeblivelsesvirkning, jf. § 386. 
 
Udeblivelsesvirkningen skal bedømmes som udeblivelse fra landsretten, jf. § 386, stk. 1. Anken 
skal derfor afvises. Der er ikke grundlag for at anse indstævnte for at have påstået andet end 
stadfæstelse. 
 
Retten kan vælge ikke at tillægge det udeblivelsesvirkning, jf. § 386, stk. 5. Brian har meddelt, at 
han vil komme. Der er ikke noget særligt grundlag for at tro, at der foreligger lovligt forfald. 
  



Rettevejledning opgave 2: 
 
Spørgsmål 1: Kan selskabet H byg maleren ApS, CVR-nr. 10203106, anke dommen? 
 
Det er efter Rpl § 368, stk. 1, alene parterne, der kan anke en dom, jf. herom Den civile retspleje, s. 
392 f. 
 
Da retten ikke tillod, at betegnelsen for sagsøger blev ændret, var H byg maleren ApS, CVR-nr. 
10203106, ikke part for byretten. Selskabet kan således efter ordlyden ikke anke dommen. 
 
Det forekommer dog noget formalistisk, og da der her er tale om at appellere et processuelt 
spørgsmål, er det formentlig tilstrækkeligt, at selskabet har en rimelig interesse i at anke dommen, 
sml. Rpl § 393, stk. 1, og se i øvrigt U 2011.1724 H.   
 
 
2. Såfremt det lægges til grund, at H byg maleren ApS, CVR-nr. 10203106, kan anke 
dommen, kunne selskabet så anke dommen, såfremt der i stedet for påstanden på 300.000 
kroner var nedlagt påstand om betaling af 8.500 kroner? 
 
Det er i så fald afgørende, om appelbegrænsningen i Rpl § 368, stk. 1, 2. pkt., omfatter dette 
tilfælde, jf. om begrænsningen Den civile retspleje, s. 404 f.  
 
Bestemmelsens ordlyd peger i den retning – selve sagen angår efter påstanden et krav på under 
10.000 kroner – men appellen omfatter isoleret set alene et formelt spørgsmål, der umiddelbart ikke 
har nogen økonomisk værdi, og appellen kan efter påstanden for landsretten alene føre til 
hjemvisning til byretten. 
 
Diskussionen – ikke resultatet – er afgørende. 
 
 
3. Er rettens afgørelse om ikke at tillade ændring af betegnelsen for sagsøger rigtig? 
Betegnelsen for sagsøger og sagsøgte kan som udgangspunkt ikke ændres, jf. Den civile retspleje, s. 
111 og s. 296 f. 
 
Sagsøgte har i dette tilfælde indgået aftalen med det datterselskab, der i H byg koncernen udførte 
maler-entrepriser, og det kan ikke være afgørende for TDK – heller ikke i forbindelse med 
procesførelsen – om selskabet er et A/S eller ApS, eller har det ene eller det andet CVR-nr. Der er 
således alene tale om at berigtige navnet på den juridiske person, som TDK hele tiden har forholdt 
sig til som sin medkontrahent. 
 
Rettens afgørelse er således ikke rigtig. 
 
 
Spørgsmål 4: Hvilken afgørelse burde retten – såfremt den havde tilladt sagsøger at ændre 
betegnelsen – have truffet i forbindelse med sagsøgtes indsigelse om voldgift?  
 
Spørgsmålet om rettens kompetence reguleres i dette tilfælde i voldgiftslovens § 8, stk. 1. 
 



Retten har efter denne bestemmelse som udgangspunkt hjemmel til at afgøre, om der er indgået en 
aftale om voldgift, jf. Den civile retspleje, s. 311 ff., og om et lignende tilfælde U 2012.3416 V. 
 
Rettens kompetence begrænses dog efter bestemmelsens stk. 1, 2. pkt., såfremt der inden sagens 
anlæg er indledt sag for voldgiftsretten. Retten kan i disse tilfælde alene tage stilling til spørgsmålet, 
om tvisten efter sin art kan afgøres ved voldgift – hvilket ikke er et problem i denne sag. 
 
Retten burde således i så fald have afvist sagen. 
 
 


