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Bevisførelse - lovgrundlaget
Udgangspunktet: Retsplejelovens § 341
Vedrørende ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer: Retsplejelovens § 341 a
Vedrørende syn og skøn: Retsplejelovens kapitel 19
Isoleret bevisoptagelse: Retsplejelovens § 343
Vedrørende skriftlige vidneerklæringer: Retsplejelovens § 297
Vidnefritagelses- og vidneudelukkelsesregler, § 169-172

Retsplejeloven indeholder intet om…

Præklusion (i anken)

”Ulovlige beviser”
Forligsforhandlinger
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Syn og skøn- den aktuelle retstilstand
Retsplejelovens kapitel 19 - svært at lære en gammel hund nye kunster…
Ad. formulering af rammen (§196, stk. 2)
1. Der skal være angivet en ramme, jf. U2015.151Ø
2. Der stilles ikke krav om en detaljeret ramme, jf. U2015.3719V
Ad. formulering af spørgsmål (§ 197, stk. 2)
1. Parterne skal ikke være enige
2. Ikke krav om ”konkrete spørgsmål”, jf. U2015.1856Ø
og U2015.3719V
Ad. supplerende syn og skøn (§ 205)
1. Ingen bestemmelse om præklusion, jf. også U2020.1667V
2. Der kan fremlægges tilbud, jf. U2020.282H
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Skønsmanden og skønsforretningen
Retsplejelovens § 198, stk. 2 og § 203
Skønsmanden skal underrette parterne om tid og sted
Skønsmanden bestemmer stedet, U2013.2246Ø
Skønsmanden skal underrette parterne, U2021.4536H
(se dog FM2021.17V)
Skønsmanden bestemmer fremgangsmåden
Skønsmanden kan skaffe sig sagkyndig bistand, U2019.3876V
Den sagkyndige bistand kan afhjemles,
VLK af 5. marts 2020 i BS-46925/2019-VLR
Skønsmanden bør ikke indhente materiale på egen hånd,
U2019.342V
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Isoleret bevisoptagelse - den aktuelle retstilstand
Et par opmærksomhedspunkter
Hvornår tillades isoleret bevisoptagelse U2019.1153Ø, U2021.784Ø, FM2017.226 og U2021.2091V
Adcitation i isoleret bevisoptagelse FM2019.186

Isoleret bevisoptagelse og syn og skøn i medfør af AB 92 sidestilles med sagsanlæg i relation til § 341 a, U2012.1513V og FM2018.55
Hvem skal foreløbigt afholde omkostningerne U2020.2622Ø
Frist for begæring af omkostningsafgørelse FM2020.33Ø
Beregning af værdigrænsen for kæremål U2020.1685Ø
Omkostninger med i retssagen FM2020.243Ø og U2021.1052V

Vinder-taber-vurderingen Højesterets kendelse af 17. august 2021 i BS-46046/2020-HJR
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Ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer
- den aktuelle retstilstand
Hvilke erklæringer er omfattet af § 341 a?
Udtalelser fra Arbejdsskadestyrelsen i medfør af eal § 10 er formentlig ikke omfattet, U2004.1847H

Speciallægeerklæringer indhentet til brug for styrelsens udtalelse er ikke omfattet, U2014.1532H
Speciallægeerklæring indhentet af andre end parterne og uden parternes indflydelse er ikke omfattet, U2015.2970Ø
Skønserklæring fra en sag mellem én af parterne og en 3-mand er omfattet, U2021.1048H
Tilbud på udbedring af mangler ved fast ejendom er omfattet, U2017.1184H
Sagkyndige erklæringer af generel karakter er ikke omfattet, U2019.2537H
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Skriftlige parts- og vidneerklæringer
- den aktuelle retstilstand
Retsplejelovens § 297 – hvad betyder bestemmelsen?
Ad. Adgangen til at fremlægge dem
1. U2004.2865Ø (udenlandske vidner)
2. FM2010.263V
3. FM2011.14Ø
4. U2011.1496Ø (partsforklaring)
5. U2012-63V
6. TfA2016.439V
7. U2020.2775V/FM2020.193V
Ad. Processen for at indhente dem
1. Måske skal retten deltage i udformning af spørgsmål, FM2011.245Ø
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En lille smule om vidner…
Vidnepligt
For partner på advokatkontor, Højesterets kendelse af 14. juli 2021 BS-6234/2021
For advokat, når parten selv beder om det, FM2020.74V
For formanden for en voldgiftsret, U2013.687Ø
For en myndighedsperson, U2021.4099Ø
Sagkyndige vidner
Kan afhøres, hvis hans erklæring er fremlagt sagen, U2017.956H
Kan (kun) afhøres uddybende om sin egen erklæring, U2008.2193H,U2017.2384Ø, U2015.1433V
Kan ikke afhøres, hvis formålet er en ændring af udtalelsen, U2017.2384Ø
Kan afhøres om sine faktiske iagttagelser, U1981.137V
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Den nye retsafgiftslov
Afgiften er rykket tættere på hovedforhandlingen
Retsfgift ved sagsanlæg:
Sagsværdi < 100.000 kr.: 750 kr.
Sagsværdi > 100.000 kr.: 1.500 kr.

Berammelsesafgift:
Sagsværdi 0-100.000 kr.:
Sagsværdi 101.000-250.000 kr.:
Sagsværdi 250.001-500.000 kr.:
Sagsværdi 500.001-1.000.000 kr.:
Sagsværdi 1.000.001-2.000.000 kr.:
Sagsværdi 2.000.001-3.000.000 kr.:
Sagsværdi 3.000.001-4.000.000 kr.:
Sagsværdi 4.000.001-5.000.000 kr.:
Sagsværdi 5.000.001-6.000.000 kr.:
Sagsværdi > 6.000.000 kr.:

0 kr.
3.000 kr. (+ sager om mynd-udøvelse)
8.000 kr.
14.000 kr.
35.000 kr.
Berammelsesafgiften
60.000 kr.
tilbagebetales frem til
85.000 kr.
2 uger før
110.000 kr.
hovedforhandlingen(!)
135.000 kr.
160.000 kr.
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