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Retsplejelovens grundprincipper:

• Forhandlingsprincippet, § 338

• Parterne skal tilvejebringe beviserne

• Retten kan afskære bevisførelse, som skønnes 
at være uden betydning, § 341

• Fri bevisbedømmelse, §344



Syn og Skøn

• På begæring af en part udmelder retten syn og 
skøn, § 196

• Skønsmænd skal være uvildige, § 197

• Parterne kan henstille  hvem der skal udpeges, 
men retten  udmelder (bestemmer), § 200

• Spørgsmål stilles af parterne, men retten kan 
censurere

• Skønsmanden afgiver skriftlig erklæring, § 204



Syn og skøn

• Parterne skal stille supplerende spørgsmål

• Hver af parterne kan kræve afhjemling i 
retten, § 204

• Parterne og retten kan stille spørgsmål under 
hovedforhandlingen, § 204



Nyt syn og skøn

§ 210

At syn og skøn har fundet sted, udelukker ikke 
fornyet syn og skøn over samme genstand ved 
de samme eller, når retten finder det 
hensigtsmæssigt, andre mænd.



Sagkyndige erklæringer indhentet 
ensidigt inden retssag

• U2007.2040HK lægeerklæring

• U 2008.2193HK lægeerklæring

• U 2008.2393HK Teknisk Cowierklæring

• U 2011.151HK  Sagkyndig undersøgelse om tab

• Højesteret: En part kan som udgangspunkt 
fremlægge udtalelser og erklæringer om 
forhold af teknisk, økonomisk eller lignende 
karakter, der inden sagsanlægget er indhentet 
hos rådgivere og sagkyndige 



Højesterets præmisser

• ”Udgangspunktet” kan efter nogle af 
præmisserne tænkes fraveget, hvis

erklæringernes indhold, omstændighederne 
ved deres tilblivelse eller andre forhold giver 
grundlag for at fravige dette udgangspunkt



Voldgiftsloven fra 2006

• Sagsbehandlingsregler:

• § 18 Parterne skal behandles lige, og hver part 
skal have fuld lejlighed til at fremføre sin sag.

• § 19 Parterne kan aftale fremgangsmåden..

• Hvis intet aftalt bestemmer voldgiftsretten en 
hensigtsmæssig behandling



Voldgiftsloven fra 2006

• § 26 Voldgiftsretten kan udpege … sagkyndige 
til at afgive erklæringer … om bestemte 
spørgsmål…

• Stk. 2 ..den sagkyndige deltage i … mundtlige 
forhandling, hvor parterne har lejlighed til at 
stille spørgsmål til den sagkyndige og føre 
sagkyndige vidner om de pågældende 
spørgsmål.



Advokatrådets redegørelse om en  
reform af voldgiftsloven, 2003

• Bemærkninger til lovudkastets § 25

• Uafhængigt af voldgiftsrettens indhentelse af 
sagkyndige udtalelser har parterne ret til selv 
at indhente  ekspertudtalelser o. lign.



VBA-voldgiftsregler 2010

• § 17. Voldgiftsretten kan udpege 
…skønsmænd til at afgive erklæring … om 
bestemte spørgsmål

• Stk. 7. Hvis en part… eller voldgiftsretten… 
skal skønsmanden… deltage i 
hovedforhandlingen, hvor parterne og 
voldgiftsrettens medlemmer har lejlighed til at 
stille spørgsmål til skønsmændene. 



Vejledning for byggevoldgift VBA 2007

• Det forekommer jævnligt, at en part forsøger at 
fremlægge ensidigt indhentede erklæringer i en 
byggevoldgiftssag….

…

…er udgangspunktet, at ensidigt indhentede 
erklæringer ikke tillades fremlagt. Undtagelser fra 
dette udgangspunkt kan dog forekomme.

… hvis erklæringen indeholder bevisdata, der ikke 
længere kan tilvejebringes på anden måde



VBA-voldgiftsregler 2010

• Voldgiftsrettens sammensætning

• § 2. Den enkelte voldgiftsret består af en 
juridisk dommer, der udpeges af formanden 
for Voldgiftsnævnets Præsidium, og af to 
faglige dommere, der udpeges af 
Voldgiftsnævnet under hensyn til sagens 
beskaffenhed, …



VBA-voldgiftsregler 2010

• § 18. Voldgiftsretten, eventuelt de faglige 
dommere alene, kan af egen drift … besigtige 
det byggeri …

• § 19. Voldgiftsretten kan … selv indhente 
oplysninger og iværksætte undersøgelser til 
brug for sagens afgørelse.

….



VBA-voldgiftsregler 2010

• Voldgiftsrettens sammensætning

• § 2. Den enkelte voldgiftsret består af en 
juridisk dommer, der udpeges af formanden 
for Voldgiftsnævnets Præsidium, og af to 
faglige dommere, der udpeges af 
Voldgiftsnævnet under hensyn til sagens 
beskaffenhed, …



VBA-voldgiftsregler 2010

• Voldgiftsrettens sammensætning

• § 6. Den som bliver kontaktet i forbindelse med en 
mulig udpegning som voldgiftsdommer, skal oplyse om 
forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om 
vedkommende upartiskhed eller uafhængighed. En 
voldgiftsdommer skal fra sin udpegning og under 
behandlingen af voldgiftssagen straks oplyse, om 
sådanne forhold, medmindre voldgiftsdommeren 
allerede har oplyst herom.

( svarer  ordret til § 12,stk.1, i voldgiftsloven)



VBA-voldgiftsregler 2010

• § 6, stk. 3.

Der kan kun gøres indsigelse mod en 
voldgiftsdommer, hvis der foreligger forhold, 
som giver anledning til berettiget tvivl om 
voldgiftsdommerens upartiskhed eller 
uafhængighed eller om  faglig dommers 
kvalifikationer.

( svarer i det væsentlige til § 12, stk.2 i loven)




