
Refleksioner og gode råd 
fra dommersædet 

Dansk Selskab for Byggeret 
22. april 2015 

 
Højesteretsdommer Niels Grubbe 



Anlæg og forberedelse 

Identificere tvist og parter 
• Retlige og faktiske uenigheder 
• Parter, adciterede og procestilvarslede 

 
Gennemføre bevisskridt før hovedforhandling 
• Dokumentbevis 
• Syn og skøn 
• Vidneerklæringer 

 
Skære sagen til 
• Forlige delkrav 
• Enighed om delpunkter 

 



Styring af forberedelsen 

Plan og opfølgning 
• Hele forløbet eller dele 
• Frister – semantik 1 
• Ændring og udsættelse 
  
Det hele på bordet – tidligt og samtidigt 

 
Forberedende møder 
• Telefonisk eller fysisk 
• Indkaldelse, tidspunkt og varighed 
• Afvikling 

 
Reservation og berammelse af hovedforhandling 



Syn og skøn 
Skønstemaet – have a little faith 
• Åbne og lukkede spørgsmål 
• Modspørgsmål 

 
Skønsmanden 

 
Tid og pris 
 
Kampen om skønnet 
• Den gamle slagmark 
• De nye regler 
• Hurtig afgørelse 
 
Tillægserklæringer og afhjemling 



Ensidige sagkyndige erklæringer 
Formål og anvendelse 
• Overvejelse af krav 
• Bevis i stedet for syn og skøn 

 
Tillade fremlæggelse 
• Før retssag eller tvist 
• Kontradiktion 

 
Forelæggelse for skønsmand 
• Bedst muligt grundlag 
• Utilbørlig påvirkning 

 
Battle of experts - I stedet for skøn? 
 



Udskrevet eller elektronisk? 
Min billardkælder og det papirløse samfund 
 
Mængden og længden – udskrevet eller elektronisk 
• Aftaler, projekt, byggemødereferater og udgiftsdokumentation 
• Processkrifter 
 
Ekstrakt – semantik 2 
• Reoler og ringbind, faneark og paginering samt litrering 
• Struktur  
• Forelæggelse, afhøring og procedure 
 
Nye muligheder – kan dommerne følge med? 
• Bladre og notere 
• Tabsopgørelse og dokumentation 



Tilrettelæggelse af hovedforhandling 
Dommernes forberedelse , repetition og koncentration  
 
Skriftligt materiale ud over ekstrakt 
• Sammenfattende processkrift og støttebilag– semantik 3 
• Materialesamling 
 
Forløb 
• Forelæggelse og dommernes forberedelse 
• Afhøringer og dokumentbevis 
• Struktur, opdeling i emner (poster) 
 
Planlægning 
• Tidsplan 
• Planlægningsmøde 
 



Proceduren og sagens afslutning 

De svage punkter og tvivlen 
 
Koncentration og tomgang 
 
Samspillet med det sammenfattende processkrift og støttebilag 
 
Sagens afslutning 
• Kendelse eller forlig efter tilkendegivelse 
• Kendelse, en kort – en lang 

(sagsfremstilling, forklaringer, procedure og begrundelse) 
• Kendelse, emneopdelt 
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