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Vedtægter for FRI’s Rets- og responsumudvalg

§ 1. Medlemsforpligtelser m.v.
1) I tilfælde af tvister, som vedrører forhold
omfattet af denne vedtægts område, er
FRI’s medlemmer pligtige at medvirke til
sagens fremme og at underkaste sig Retsog responsumudvalgets afgørelser,
forudsat at vedkommende var medlem på
det tidspunkt, da årsagen til tvisten
opstod.
2) Såfremt nogen af parterne udebliver eller
på anden måde viser sig uvillig til at
medvirke ved sagens oplysning, afgøres
sagen på grundlag af det af den anden
part oplyste, og af de oplysninger
udvalget selv måtte have tilvejebragt.

5) i tvister mellem arkitekter og FRImedlemmer kan Arkitekternes
Retsudvalg og Rets- og
responsumudvalget i samarbejde
behandle disse sager. Såfremt parterne er
enige heri, kan sådanne tvister behandles
i et ”under-udvalg”, hvor begge udvalg er
repræsenteret. Underudvalget består af to
personer fra hvert udvalg, herunder formand eller næstformand, der herefter i
fællesskab afgiver udtalelse i sagen.
6) at afgive udtalelser til de civile domstole
om faglige spørgsmål såvel som
honorartvister.
Udvalget har endvidere til opgave:

§ 2. Opgave

7) at udtale sig generelt om kutymer og god
rådgiverskik.

Udvalget har til opgave:
1) at behandle rene honorartvister i henhold
til ABR89, 9.0.3.

8) at stille forslag til udmeldelse af syns- og
skønsmænd i og uden for retssag.
Rekvirenten hæfter for honorar til skønsmanden jf. § 6.

2) at behandle sager og træffe afgørelser i
tvistigheder af faglig, økonomisk og
kollegial art mellem et FRI-medlem og
klient, entreprenør, arkitekt eller andre i
byggeriet implicerede parter.

§ 3. Sammensætning

3) at behandle sager og afgøre tvistigheder
af kollegial art mellem medlemmer
indbyrdes.
4) at afgive indstilling til bestyrelsen i sager
indbragt for FRI’s bestyrelse i henhold til
FRI’s love vedrørende et medlems
eventuelle overtrædelse af FRI’s regler
om god rådgiverskik.

Udvalget består af 6-8 medlemmer, der
udpeges af FRI’s bestyrelse for to år ad
gangen med mulighed for genudpegning tre
gange.
Udvalget konstituerer sig selv med formand
og næstformand.
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Udvalgets medlemmer modtager ikke vederlag for deres virke i udvalget. Undtagelsesvis
kan der ydes vederlag, for så vidt sagsbehandlingen kræver en ekstraordinær indsats. Dette vederlag vil indgå i fastsættelsen af
gebyret for sagens behandling, jf. § 10.

5) Alle beslutninger tilføres en protokol,
hvoraf genpart efter mødet tilstilles
udvalgets medlemmer.

§ 4. Sekretær

§ 6. Udpegning af skønsmænd

FRI stiller sekretariatsbistand til rådighed for
Rets- og responsumudvalget.

Udvalget kan efter behov supplere sig
Udvalget udarbejder en bruttoliste over
skønsmænd. Sekretariatet står for udpegningen af skønsmænd og orienterer løbende
udvalget herom.

Udvalget bestemmer i øvrigt selv sin
forretningsgang.

§ 5. Forretningsgang
1) Udvalgets drøftelser er fortrolige og foregår mundtligt i lukkede møder. Udvalget
kan vælge at indkalde parterne.
2) Udvalget er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden og minimum tre øvrige medlemmer er til stede.
Beslutning træffes om fornødent ved
afstemning. I tilfælde af stemmelighed er
formandens eller næstformandens
stemme udslagsgivende.

§ 7. Afgørelser
Rets- og responsumudvalgets afgørelse kan,
appelleres til Voldgiftsnævnet eller de civile
domstole inden fire uger efter kendelsens
afgivelse.
Udvalget kan i sager efter § 2. nr. 3. ud over
selve afgørelsen af den foreliggende tvist lade
afgørelsen omfatte:

3) Afgørelsen skal underskrives af
formanden eller næstformanden. Det skal
angives, dersom et mindretal inden for
udvalget ikke har kunnet tiltræde
afgørelsen.

1) Påtale af en begået forseelse, eventuelt i
forbindelse med en offentliggørelse i
FRI’s medlemsblad eller på FRI’s
hjemmeside med eller uden navns
nævnelse.

4) Udvalget kan efter behov supplere sig
med særlige sagkyndige i forbindelse
med sagsforberedelsen. Den eller de
eksterne sagkyndige har alene en
rådgivende funktion, og kan ikke deltage
i en sags afgørelse.
Indsatsen honoreres, og udgiften hertil
indgår i beregning af sagens omkostninger, jf. § 10.

2) Idømmelse af bøde. Ved idømmelse af
bøde går beløbet til FRI’s legat, jf. FRI’s
love § 14.

§ 9. Sagens afvisning
Udvalget er berettiget til, ud fra en konkret
vurdering, at afvise sager, f.eks.:
1) Når klagen indbringes for Rets- og
responsumudvalget senere end et år efter,
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at klager havde - eller burde have
kendskab til det forhold som klagen
vedrører.
2) Når udvalget skønner, at sagen falder
uden for de i § 2 anførte tilfælde.
3) Når den, der har indbragt sagen, ikke
tilvejebringer ønskede oplysninger inden
for en rimelig tidsfrist fastsat af udvalget.
4) Når det skønnes, at en sag umiddelbart
bør henvises til Voldgiftsnævnet.
5) Når udvalget finder, at omstændighederne ved en tvistighed er af en sådan
art, at sagen rettelig bør afgøres ved
domstolene.

§ 10. Økonomi
Som vederlag for sin bistand beregner udvalget sig et gebyr afhængigt af sagens
omfang og karakter, dog minimum kr. 5.000.
Gebyr for udmeldelse af skønsmand udgør kr.
1.500. Gebyr for udtalelser om kutymer udgør
minimum kr. 7.500. Det er gratis at indhente
udtalelser om god rådgiverskik.
Gebyrerne indbetales til FRI.
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