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Noter til §339 

§ 339.  1391) Er en parts påstand eller hans anbringender eller hans udtalelser om sagen i 
øvrigt uklare eller ufuldstændige, kan retten søge dette afhjulpet ved spørgsmål til 
parten. 1392) 
Stk. 2. Retten kan opfordre en part til at tilkendegive sin stilling såvel til faktiske som til 
retlige spørgsmål, som synes at være af betydning for sagen. 1393) 
Stk. 3. Retten kan opfordre en part til at fremlægge dokumenter, tilvejebringe syn eller 
skøn eller i øvrigt føre bevis, når sagens faktiske omstændigheder uden sådan 
bevisførelse ville henstå som uvisse. 1394) 
Stk. 4. Møder en part i en sag, der behandles ved byret, ikke ved advokat, vejleder 
retten parten om, hvad han bør foretage til oplysning af sagen og i øvrigt til varetagelse 
af sine interesser under denne. 1397)

1391) Reglen omhandler den såkaldte materielle procesledelse. Jf. herom Gomard: 
Civilprocessen (6. udg., 2007) 505 ff. og 520 ff., Eva Smith: Civilproces (4. udg., 2000) 
125 ff., Abitz i »Retsplejeloven 50 år« 164 ff., bet 1973 698 121 ff., Grathe i 
Proceduren (2. udg.) 249 f., Taksøe-Jensen: Materiel Procesledelse (1976) især 429 ff. 
og 469 ff., T. Bendsen og T. E. Svendsen: Civile retssager i praksis, 111 f., samt 
Agersnap i JUR 1994 307. 
Ved siden af spørgsmålsretten i henh. til § 339 gælder reglerne om partsafhøring i kap. 
29, jf. navnlig § 302. Som forskelligheder mellem udspørgning efter § 339 og 
partsafhøring efter kap. 29 fremhæves: 1. udspørgningen efter § 339 er mere formløs, 
medens partsafhøringen har en mere formel karakter, jf. § 305, hvorefter partsafhøringen 
indledes med en formaning svarende til vidneformaningen i § 181; 2. retten kan næppe 
forlange, at parten skal give møde personligt til besvarelse af spørgsmålefter § 339, cf. § 
302 om indkaldelse efter modpartens påstand, og jf. Taksøe-Jensen: Materiel 
Procesledelse 429, Gomard: Civilprocessen (6. udg., 2007) 520 ff. og bet 1973 698 124, 
hvor det anføres, at en for parten mødende advokat kan give de ønskede udtalelser på 
partens vegne - se dog herved § 355, stk. 2; 3. der er intet strafansvar knyttet til urigtig 
besvarelse af formløse spørgsmål; 4. efter § 339 stilles spørgsmålene af retten selv, cf. 
den egentlige partsafhøring § 305, jf. § 183, hvorefter afhøring i det væsentlige foretages 
af parterne selv.

1392) Fra retspraksis, se U 1952 1091, U 1963 308 H samt U 1975 435 (stævningen i en 
byretssag, hvorunder sagsøgte udeblev, fandtes på væsentlige punkter at have været 
tildels uforståelig og derfor uegnet som procesgrundlag. Da det ikke havde påhvilet 
byretten at søge den mangelfulde stævning »repareret« ved spørgsmålsstillelse tiltrådtes 
det, at sagen var afvist, og en under anken nedlagt, fra påstanden for byretten afvigende 
påstand, burde ikke realitetsbehandles). U 1980 480 H (genoptagelse af sag jf. § 346, jf. 
§ 339 med henblik på klarlæggelse af anbringender). - Jf. også § 344, stk. 2 og § 346 
med noter. 
Er sagsøgerens påstand så uklar, at den ikke er egnet til påkendelse, og er svaret på 
rettens spørgsmål også uklart, savner det mening at udtale, at uklarheden skal fortolkes 
på den for modpartens gunstigste måde, jf. tidl § 282, stk. 3. Hvilken virkning uklarheden 
skal have, bør i stedet afgøres efter alm. processuelle grundsætninger, dvs. afvisning, jf. 
hertil bet 1973 698 (sammenlign herved U 1975 435, ref. ovenfor) eller evt. anvendelse 
af § 259, stk. 2-3.

1393) Stk. 2 giver bl.a. retten adgang til at rejse spørgsmål om fremsættelse af nye påstande og 
anbringender, jf. nærmere bet 1973 698 122-23 og 124. Såfremt rettens indgriben giver 
en part anledning til at fremkomme med nye påstande eller anbringender, må de alm. 
regler herom følges, jf. navnlig §§ 357 og 363. Se som eksempel fra retspraksis U 1984 
450 H(Ø) (s 457, sp. 1, landsretten henstillede under domsforhandlingen til parterne at 
overveje en evt. forpligtelse ud fra andre synsvinkler og tillod efter § 363, stk. 1, nr. 3 nye 
anbringender fremsat), U 1984 639 (på landsrettens foranledning og med rettens 
tilladelse gjordes en henvisning til en analogi af tinglysningslovens § 21, stk. 3 gældende 
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under domsforhandlingen) og U 1985 1096 (byretten havde haft rimelig grund til gennem 
spørgsmålsstillelse, jf. § 339, at søge klarlagt, om et krav var omfattet af kreditkøbsloven, 
og da sagsøgeren havde nægtet at svare, var sagen med rette afvist, jf. § 354, stk. 3, jf. 
herved også U 1990 668 og U 1990 790).

1394) Bestemmelsen omfatter enhver form for bevis, jf. bet 1973 698 123. 
Retten kan fortsat kun opfordre til bevis, og altså ikke selv tage skridt dertil, cf. i særlige 
sager: § 450 (ægteskabssager), § 456 k (faderskabssager), § 461 (værgemålssager), § 
471 (prøvelse af adm. frihedsberøvelse) og § 475 e (prøvelse af adoption uden samtykke). 
- Rpl indeholder ingen regler om rettens adgang til i borgerlige sager selv at foretage 
besigtigelser, men i praksis antages en sådan adgang at tilkomme retten, jf. U 1926 982, 
U 1943 484 H og Gomard: Civilprocessen (6. udg., 2007) 524 f. For boligretssagers 
vedkommende se den direkte hjemmel i lejeloven § 112, stk. 3. 
Selv om retten opfordrer en part til bevis, må de alm. regler om nye beviser gælde, jf. 
herved §§ 357 og 363, stk. 2. Om parternes undladelse af at følge rettens opfordringer, se 
§ 344, stk. 3. 
Jf. som eksempler U 1920 849, U 1945 466 H, U 1967 549 (»På rettens foranledning har 
spørgsmålet om forståelsen af udtrykket »nysynet« været forelagt Danmarks 
Automobilforhandlerforenings responsumkomite«), U 1976 459 H (under landsretssagen 
blev et salærspørgsmål efter rettens henstilling forelagt Advokatrådet), U 1981 101 H 
(indstævnte afgav under domsforhandlingen for Højesteret forklaring på rettens 
foranledning), og U 1982 171 HK (opfordring til at udarbejde og fremlægge en 
revisorattesteret fortegnelse over aktiver og passiver).

1397) Hensynet til dommerens mæglende og oplysende virksomhed fremhæves, medførte at 
bestemmelsen blev bibeholdt af Justitsministeriet i forslaget til L 1979 260. - Om mangler 
ved stævningen, se § 349 med noter. Om vejledningspligt i byretssager se især også 
Taksøe-Jensen: Materiel Procesledelse (1976) 462-85. Om fogedrettens vejledningspligt 
se §§ 500, stk. 1, 561, stk. 3, 583, stk. 1, jf. § 500, stk. 1, § 598, stk. 2, jf. § 500, stk. 1, 
§ 631, stk. 2, jf. § 500, stk. 1, § 646, stk. 2, jf. § 500, stk. 1 og kreditaftaleloven § 45, 
stk. 3. 
U 1993 792 (da bestridelsen af rettens stedlige kompetence var fremkommet i et 
processkrift, der var indleveret, inden retten havde sluttet skriftlig forberedelse efter § 
352, således at vejledning i medfør af § 339, stk. 4 ikke var sket, fandtes bestridelsen 
ikke at være sket for sent).
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