
Rettevejledning til opgave 1 

1. Var det korrekt af retten at fortsætte sagen som en småsag efter sagsøgtes nedlæggelse af den 
selvstændige påstand? 

Påstanden i stævningen er betaling af 12.000 kroner og dermed omfattet af grænsen for småsager, jf. § 
400, stk. 1, nr. 1. Hvis sagsøgerens påstand senere forhøjes til over 50.000 kroner, kan retten henvise sagen 
til den almindelige proces, men skal ikke gøre det, jf. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund 
Christensen; Den civile retspleje, s. 374. 

Sagsøgtes selvstændige påstand bevirker derfor, at den samlede sagsgenstand overstiger 50.000 kroner. 
Der kan derfor argumenteres for, at sagsgenstandens størrelse bevirker, at sagen ikke skal behandles som 
en småsag. Det gælder særligt, når sagsøgte kommer med sin påstand så tidligt som muligt. 

Det afgørende er imidlertid beløbet i stævningen, hvilket er i overensstemmelse med retsstillingen ved 
sagsøgerens senere forhøjelse af påstanden. 

2. Burde retten have tilladt førelsen af de 15 vidner? 

Præklusionsreglerne i § 358 finder også anvendelse i småsagsprocessen, jf. § 406, stk. 6, modsætningsvis. 
Forberedelsen er afsluttet på tidspunktet for anmodningens fremsættelse, og modparten protesterer. 
Derfor skal retten give tilladelse efter § 358, stk. 6. 

Det er ikke undskyldeligt og kan ikke betegnes som et uforholdsmæssigt tab. Retten må vurdere, om 
hovedforhandlingen skal udsættes uanset sagsøgtes påstand herom. 

Desuden gælder for småsagsprocessen, at retten skal give tilladelse til bevisførelsen, jf. § 403. Dette bør 
fremgå af besvarelsen. Desuden bør det diskuteres, hvorvidt § 403 skærper kravet til relevansen for 
bevisførelsen frem for den almindelige regel i § 341. 

Det vil næppe være relevant at føre alle 15 vidner. 

3. Burde retten have udsat sagen, indtil gruppesøgsmålet var afgjort? 

Udsættelse kan ske efter § 345, der er en del af retsplejelovens kapitel 32. Bestemmelsen finder også 
anvendelse i småsagsprocessen. 

Der er herefter mulighed for at udsætte sagen ”… når dette findes påkrævet, herunder for at afvente en 
administrativ eller retlig afgørelse, der vil kunne få indflydelse på sagens udfald.” 

Det er efter det oplyste samme problemstilling, og dette taler for at udsætte sagen. Det må formodes, at 
spørgsmålet blive grundigt behandlet i gruppesøgsmålet. En afgørelse i gruppesøgsmålet vil dog ikke have 
retskraft. 

Behandlingen af et gruppesøgsmål er dog langvarig, og dette taler imod udsættelse. 

 



4. Var Anders bundet af voldgiftsaftalen, hvis Carsten havde anlagt sag ved voldgiftsretten i stedet for 
byretten? 

Udgangspunktet er, at parterne kan aftale voldgift i dispositive sager, jf. voldgiftslovens § 6. Aftalen om 
voldgift er derfor i udgangspunktet gyldig. 

For forbrugeraftaler gælder dog særlige regler, jf. voldgiftslovens § 7, stk. 2. 

Det skal derfor diskuteres, om der er tale om en forbrugeraftale. Carsten handler inden for sit erhverv, og 
spørgsmålet er derfor, om Anders kan anses for at være forbruger. Selv om han er selvstændig 
erhvervsdrivende, kan han være forbruger i andre relationer. 

Han har oprindeligt indgået aftalen som led i sin private fødselsdagsfejring, hvilket sker som forbruger. Da 
arrangementet udvides, bliver det formentlig delvist erhvervsmæssigt. Hvorvidt dette er tilstrækkeligt til at 
anse ham for ikke længere at være forbruger, er tvivlsomt. 

  



Rettevejledning til opgave 2 

1. Er der værneting for Hansens sag mod Sorensen ved Retten i Odense? 

Da Sorensen bor og driver forretning i USA, skal Rpl § 246 anvendes. 

Det er i dette tilfælde Rpl § 246, stk. 1, jf. § 242, der er den relevante bestemmelse. De ti Eames stole skal 
leveres i Odense, men det er efter bestemmelsen afgørende at finde opfyldelsesstedet for den forpligtelse, 
der ligger til grund for sagen. Hansens påstand er formuleret som en anerkendelsespåstand, men sagens 
genstand er reelt, om Sorensen har et krav på betaling, idet der er indgået en aftale. Det er således 
betalingsforpligtelsen, der ligger til grund for sagen, og der er derfor ikke værneting i Danmark, jf. Rpl § 
242, stk. 2. 

2. Bør sagen ved Retten i Odense udsættes? 

Det skal i forbindelse med dette spørgsmåls besvarelse lægges til grund, at der er værneting for Hansens sag mod Sorensen ved 
Retten i Odense. 

Sorensen bor og driver forretning i USA, så Domsforordningen finder som udgangspunkt ikke anvendelse, jf. 
DF art. 4, men da begge sager er anlagt inden for Domsforordningens geografiske område, finder DF art 27 
(nu art. 29) anvendelse, jf. DCR, s. 290. 

Selv om påstandene i de to sager er formuleret forskelligt, har de samme grundlag og samme genstand, jf. 
sag 144/86 Gubisch og DCR, s. 294. 

Da sagen i Frankrig er anlagt først, skal Retten i Odense således udsætte sagen med henblik på at afvente 
den franske domstols stillingtagen til sin kompetence. 

3. Er rettens afgørelse om at afvise sagen korrekt? 

Retten har pålagt Hansen at indlevere et formålsbestemt processkrift, jf. DCR, s. 320. Såfremt en part ikke 
indleverer et formålsbestemt processkrift rettidigt, kan det have udeblivelsesvirkning, såfremt retten har 
tilkendegivet dette, jf. Rpl § 360, stk. 5.  

Det bør dog i dette tilfælde diskuteres, om det er det rette retsmiddel, jf. DCR, s. 321 f, og s. 356 f., og 
retten burde under alle omstændigheder have givet parterne mulighed for at udtale sig om 
fristoverskridelsen, jf. DCR, s. 359. 

Der foreligger endvidere ikke en lovlig indkaldelse, idet Jensen efter hans oplysninger ikke har modtaget 
brevet fra retten, jf. DCR, s. 306 f. 

Rettens afgørelse om at afvise sagen er således forkert. 

4. Hvilke retsmidler for byretten og landsretten kan Hansen benytte for at få ændret afgørelsen? 

Byretten kan ifølge U 2006.2604/2 H efter Rpl § 222 omgøre afgørelsen inden for de skønsmæssige rammer 
i Rpl § 360, stk. 7, jf. DCR, s. 362. De i spørgsmål 3 nævnte forhold ligger ikke inden for rammerne af Rpl § 
360, stk. 7, men de kan formentlig tilsvarende føre til omgørelse, idet de nærmest har en procesledende 
karakter. 



Diskussionen – ikke resultatet – er afgørende. 

Rettens afgørelse om afvisning træffes ved beslutning, jf. Rpl § 360, stk. 5, jf. stk. 1, der kan kæres efter 
reglerne i Rpl kapitel 37. 


