
Rettevejledning til opgave 1 

1. Var Rettens afgørelse om at afvise sagen korrekt? 

Det skal først diskuteres, om der er indgået en voldgiftsaftale. Voldgiftsklausulen er indeholdt i et bilag, 

som Anders erkender at have modtaget forud for aftaleindgåelsen. Der er ikke særlige vedtagelseskrav til 

voldgiftsaftaler, og der er derfor tale om en vedtaget aftale. Det ændrer ikke på dette, at Anders ikke har 

læst bilaget. Ligeledes er der tale om et retsforhold undergivet parternes rådighed, hvorfor voldgift kan 

aftales. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen; Den civile retspleje, s. 169-70. 

Herefter bør det diskuteres, om Anders er forbruger, idet en forudgående voldgiftsaftale som den 

foreliggende i så fald er ugyldig, jf. VL § 7, stk. 2. Det taler for forbrugersynspunktet, at hele lejligheden skal 

have nyt gulv; det taler imod, at Anders tillige driver erhverv i en lille del af lejligheden. Oplysningen om 

klasse og kvalitet overfor kunder kan kun retfærdiggøre gulvet i erhvervsdelen og er derfor ikke afgørende. 

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen; Den civile retspleje, s. 171-72. 

Endelig skal det diskuteres, om indsigelsen er prækluderet. Indsigelsen fremsættes ikke i selve svarskriftet, 

men først på det efterfølgende møde. Der er tale om en formalitetsindsigelse, der som udgangspunkt skal 

fremsættes i svarskriftet. Da begge parter er selvmødere, afholdes der møde efter § 352, stk. 3, hvor 

svarskriftet kan suppleres. Der er derfor ikke indtrådt præklusion. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og 

Lasse Højlund Christensen; Den civile retspleje, s. 242. 

2. Kunne Anders have appelleret afvisningsdommen, og i givet fald hvordan? 

Sagen afvises ved dom, da der er aftalt voldgiftsbehandling. Værdien af sagen gør, at denne er omfattet af 

reglerne om småsagsprocessen, jf. § 400. Anke sker dog efter samme regler som for andre sager, men med 

visse fravigelser, jf. § 410. 

Det skal først overvejes, om afvisningsgrunden er omfattet af § 369, stk. 3, om kære af visse afgørelser. 

Uanset ordlyden er dette ikke tilfældet. Rette retsmiddel er derfor anke, jf. § 368. Ulrik Rammeskow Bang-

Pedersen og Lasse Højlund Christensen; Den civile retspleje, s. 346-48. 

Der er tale om en anerkendelsespåstand og en fuldbyrdelsespåstand på 25.000 kroner. Beløbet er derfor 

ikke til hinder for anke uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. § 368, stk. 1. Ulrik Rammeskow Bang-

Pedersen og Lasse Højlund Christensen; Den civile retspleje, s. 426 

Da det er en småsag, sker appel ved at indlevere en ankestævning til Retten i Aarhus, jf. § 410, stk. 2. Ulrik 

Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen; Den civile retspleje, s. 392-393. 

Ankefristen er 4 uger, jf. § 372, jf. § 410, stk. 1. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund 

Christensen; Den civile retspleje, s. 398-99. 

3. Skulle Retten i Aarhus have afvist den nye sag på grund af retskraft? 

Retten har tidligere afvist sagen, og spørgsmålet er, hvilken retskraft denne afgørelse har. 

Der kan argumenteres for, at der er tale om en kompetencemangel, der kan afhjælpes. Og den er blevet 

afhjulpet med parternes aftale om ikke at anvende voldgiftsklausulen. 



Alternativt kan der argumenteres for, at der er tale om en helt ny sag. Og det materielle spørgsmål er ikke 

blevet prøvet før. 

Den fremlagte erklæring fra lillesøsterens kæreste har ikke betydning for dette spørgsmål. 

Den første afvisningsdom har derfor ikke retskraft, og Retten i Aarhus har derfor handlet korrekt ved at 

tage sagen under pådømmelse. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen; Den civile 

retspleje, s. 583-84 og 593-96. 

4. Hvilke overvejelser bør dommeren gøre om anvendelsen af småsagsprocessen? 

Ved sagens anlæg vedrørte sagen en påstand om mangler ved fugerne med en værdi på 25.000 kroner. 

Dette taler kraftigt for anvendelse af småsagsprocessen. Beløbet er under beløbsgrænsen, og sagen var 

ikke særlig kompliceret, jf. § 400, stk. 1, nr. 1 og § 402, stk. 1, nr. 1. 

Ved det forberedende møde udvides påstanden i realiteten til 100.000 kroner ved påstand om, at der skal 

lægges et nyt gulv. Som udgangspunkt medfører en efterfølgende forhøjelse ikke, at sagen skal udgå af 

småsagsprocessen. Fremsættelsen er sket så tidlig, at den ikke er prækluderet. 

Sagen kompliceres dog af, at der ønskes syn og skøn. Der er ikke længere alene tale om en vurdering af 

fuger, men om hele gulvet, og hvordan dette er blevet lagt. Omfanget af syn og skøn taler imod 

småsagsprocessen. 

Ligeledes møder begge parter ved advokater. Dette er ikke afgørende, men viser dog, at sagen måske ikke 

er helt enkel. 

På den anden side er der en vis tilbageholdenhed med at henvise sager til den almindelige proces. 

Se i det hele Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen; Den civile retspleje, s. 392-94. 

  



Rettevejledning til opgave 2 

1. Er der værneting for sagen mod Agrifarm efter Domsforordningens art. 8? 

Det er en betingelse, at der er værneting for sagen mod Goran. 

Da der er tale om et amerikansk selskab, skal det afgøres efter retsplejelovens § 246. 

Der er formentlig godsværneting efter § 246, stk. 3, idet selskabets lastbil tilbageholdes på værkstedet i 

Hjørring – og værkstedsregningen overstiger formentlig ikke lastbilens værdi, jf. DCR, s. 228. 

Der er tale om oprindelig kumulation, så det er Domsforordningens art. 8, stk. 1, der skal anvendes. Der er 

således ikke værneting for sagen, idet Goran ikke har bopæl i Hjørring.  

2. Er der værneting for sagen mod Agrifarm på andre grundlag? 

Da der efter aftalen skal leveres på Hansens adresse i Hjørring, er der værneting for sagen efter 

Domsforordningens art. 7, stk. 1, b. 

Det skal endvidere diskuteres, om der er værneting efter Domsforordningens art. 7, stk. 5. 

Den pågældende aktivitet – Sørensens kontor m.v. – skal udadtil fremstå som en varig dansk 

repræsentation for Agrifarm, jf. DCR, s. 209. Det afgørende er således ikke det interne forhold mellem 

Sørensen og Agrifarm, men forholdets fremtræden i forhold til omverdenen. 

Hansen kan få det indtryk, at der er tale om en varig repræsentation: Telefonpasserens indledende ord, 

skiltet på døren og Sørensens forhandling om og underskrift på aftalen. Men skiltet på døren nævner også 

en anden virksomhed, så selv om samarbejdet med denne virksomhed er ophørt, er det nærliggende at få 

det indtryk, at Sørensen ikke er en fast repræsentation kun for Agrifarm. 

Diskussionen – ikke resultatet – er afgørende. 

3. Er Nielsen inhabil? 

Det medfører ikke inhabilitet, at en dommer udtaler sig generelt om retlige spørgsmål, jf. DCR, s. 41.  

Nielsen udtaler sig i dette tilfælde generelt om sælgers ansvar for transportøren: ”Det er nu en gang sådan, 

at det er sælger, der bærer ansvaret for den transportør, som han har antaget.” Han knytter herefter den 

generelle udtalelse til en anden konkret sag. Disse udtalelser medfører næppe i sig selv, at han er inhabil, 

men de skal ses i sammenhæng med den indledende udtalelse: ”… de påstår altid …”. Denne udtalelse 

knytter det efterfølgende til sagen mellem Hansen og Agrifarm, og Nielsen er derfor formentlig inhabil.  

4. Kræver det Procesbevillingsnævnets tilladelse at kære kendelsen om, at Nielsen ikke er inhabil? 

Det kræver som udgangspunkt Procesbevillingsnævnets tilladelse, idet kendelsen afsiges under 

hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens § 389 a – og spørgsmålet om inhabilitet nævnes i de i DCR, s. 454 

refererede udtalelser fra forarbejderne til bestemmelsen. 



Spørgsmålet om kære omtales dog direkte i retsplejelovens § 64: ”Imod kendelser, hvorved indsigelser mod 

en dommers habilitet forkastes, kan kæremål rejses.” Det kan således overvejes, om det er en 

specialbestemmelse set i forhold til § 389 a, eller om det blot er en modifikation til den manglende 

kæreadgang i 1. pkt. i § 64. 

Diskussionen – ikke resultatet – er afgørende. 


