Dansk og international erhvervsret
Tjekspørgsmål

Trojka

Kapitel 1 Retskilder og domstolene
1. Hvilke myndigheder og organer udgør den dømmende magt, den
lovgivende magt og den udøvende magt?
2. Hvad er en retskilde og hvilke typer findes der?
3. Hvad forstås ved gældende ret?
4. Forklar lovhierarkiet
5. Hvad betyder ordet ”hjemmel”?
6. Hvad indeholder grundloven, og på hvilke måder er loven relevant?
7. Hvad er forskellen på deklaratoriske lovregler og præceptive lovregler?
8. Hvad er en bekendtgørelse?
9. Hvad er vejledninger og cirkulærer?
10. I hvilken sammenhæng kan lovens forarbejder være relevante?
11. Hvad betyder det at en afsagt dom har skabt præcedens?
12. Har internationale afsagte domme betydning i Danmark?
13. Hvad forstås ved sædvane og forholdets natur?
14. Er en international konvention en del af dansk ret, fx Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol og CISG?
15. Hvad betyder ordene ”ratificering” og ”implementering”?
16. Hvilke EU retskilder er bindende i medlemsstaterne uden implementering?
17. Hvilken type EU-retskilde kræver implementering i medlemsstaterne?
18. Skal domme afsagt i EU følges og respekteres i Danmark?
Domstolene:
19. Danmarks domstolssystem er opdelt i 3 niveauer – hvilke?
20. Hvad er 2-instansprincippet?
21. I hvilke typer sager kan man opnå en tredjeinstansbevilling?
22. Hvilke afdelinger henhører under Byretten, og hvilke typer sager behandler
de?
23. Hvilke typer sager behandles i Sø- og Handelsretten?
24. Hvem kan anlægge sager ved EF-Domstolen, nu kaldet Den Europæiske
Unions Domstol?
25. Hvad er et præjudicielt spørgsmål?
26. Hvilke typer sager behandles af Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol?
Civile retssager:
27. Hvad hedder parterne i en civil retssag?
28. Hvad er et ”værneting”?
29. Hvor skal en civil retssag som hovedregel anlægges?
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30. Nævn nogle eksempler på supplerende værneting
31. Hvad tager parterne stilling til i en værnetingsaftale/klausul?
32. Hvad kan fordelen være ved at have en værnetingsklausul med i
aftalegrundlaget, fx i en kontrakt eller som en del af salgs- og
leveringsbetingelser?
33. Hvordan forløber en civil retssag?
34. Hvem skal betale omkostninger i en civil retssag?
35. Hvem kan få fri proces og hvad betyder det?
36. Hvem kan få retshjælpsdækning og hvad betyder det?
37. Hvad er småsagsprocessen?
38. Løsning af konflikter/uenigheder: Findes der alternativer til domstolene?
39. Hvad kan være fordelene og ulemperne ved at bruge voldgift?
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