
Rettevejledning 
Opgave 1 
 
 
1. Kan Anders adcitere Fritz Müller under sagen anlagt af Gudrun von Græs? 
 
Fritz er bosiddende i Hamborg, og spørgsmålet skal derfor afgøres efter domsforordningen. Anders 
er sagsøgt i sagen, og adcitation skal derfor ske i overensstemmelse med artikel 6, nr. 2. Fritz Mül-
ler kan derfor adciteres, medmindre sagen “… kun er anlagt for at unddrage den pågældende det 
værneting, der ville være kompetent i hans sag”. Der er intet, der tyder på, at dette skulle være til-
fældet, og adcitation kan derfor ske. 
 
2. Kan Gudrun von Græs adcitere Fritz Müller for kravet på erstatning for skaderne på jagt-
hytten? 
 
Fritz er som anført ovenfor bosiddende i Hamborg, og domsforordningen er derfor afgørende. Da 
Gudrun er sagsøger, er det artikel 6, nr. 1, der skal opfyldes. Dette gælder (formentlig) også, selvom 
der er tale om efterfølgende kumulation, jfr. Den civile retspleje, s. 251 f. 
 
Sagen skal derfor være anlagt ved Anders’ bopælsværneting, hvilket er tilfældet. 
 
Desuden skal kravene være snævert forbundne. Kravet mod Anders vedrører antallet af skudte dyr 
og betalingen herfor. Kravet mod Fritz vedrører påkørsel af en jagthytte og erstatning herfor. Dette 
er altså et erstatningskrav uden for kontrakt. Kravenes indbyrdes behandling har ikke betydning for 
hinanden, og det risikeres derfor ikke, at der opnås uforenelige afgørelser. 
 
Eneste sammenhæng er, at de begge er en følge af jagtudflugten. 
 
Det kan bemærkes – men forventes ikke af de studerende – at Gudruns krav mod Fritz vil være om-
fattet af artikel 5, nr. 3, om erstatning uden for kontrakt. Der er derfor værneting ved Retten i Hjør-
ring. 
 
3. Kan Anders få medhold i en påstand om, at Gudrun von Græs ikke er rette sagsøger? 
 
Efter opgavens oplysninger er der tale om et lige sameje. Spørgsmålet er derfor, om der foreligger 
et nødvendigt procesfællesskab, jf. § 255, stk. 2. Problemstillingen er omtalt i Den civile retspleje, 
s. 248 ff. 
 
Som udgangspunkt foreligger der formentlig et nødvendigt procesfællesskab. Det diskuteres dog i 
lærebogen, om man som fordringshaver kan anlægge sag for sin dels vedkommende. Ifølge lærebo-
gen afhænger det af, om der er tale om en pengeforpligtelse. 
 
I opgaven kan det diskuteres, om det er en pengeforpligtelse til at betale et vist beløb, eller om sa-
gen vedrører spørgsmålet om omfanget af aftalen. 
 
Såfremt det antages, at Gudrun kan gøre et krav gældende, uanset det nødvendige procesfællesskab, 
er kravet alene for hendes del af (penge)fordringen og dermed et nedsat – halveret – beløb. 
 
Det afgørende er, at de studerende ser problemstillingerne og diskuterer disse. Resultatet er ikke 
afgørende. 



4. Kan Hotel Skovkanten ApS sagsøge Fritz Müller i Danmark, og i bekræftende fald hvor? 
 
Som anført tidligere er Fritz Müller bosat i Tyskland. Han skal derfor som udgangspunkt sagsøges i 
Tyskland, jf. domsforordningens artikel 2. 
 
Der er tale om et kontraktforhold om en tjenesteydelse. Det er derfor artikel 5, nr. 1. litra b, der er 
relevant. Tjenesteydelsen er leveret ved opholdet, og alle søgsmål skal derfor ske ved dette værne-
ting. Retten i Hjørring er derfor værneting. 
 
Uanset Fritz ikke opfylder forpligtelsen, før han rejser, er det ikke erstatning uden for kontrakt. 
Retsplejelovens § 242, stk. 2, kan ikke anvendes. Og det kan § 246, stk. 3 om godsværneting heller 
ikke. 
 
  



Opgave 2 
 
1. Er det rigtigt, at Hansen skal afhøres som part? 
 
Hansen skal som udgangspunkt afhøres som vidne, idet det er selskabet Garden Time, der er sag-
søgt. 
 
Men har en person efter en samlet vurdering en dominerende indflydelse i selskabet, bør han afhø-
res som part, jf. Den civile retspleje, s. 471. 
 
Hansen har formelt ikke en dominerende indflydelse i selskabet, men særligt Ditte Jensens forkla-
ring kunne tyde på, at han reelt har den dominerende indflydelse i selskabet. Det skal således disku-
teres, om dette er tilstrækkeligt til at afhøre ham som part. 
 
2. Er det rigtigt, at Ditte Jensen skal afhøres som vidne? 
 
Der skal foretages en tilsvarende diskussion som i forbindelse med det foregående spørgsmål. 
 
Da Ditte Jensen formentlig ikke har nogen reel indflydelse, er det nærliggende at afhøre hende som 
vidne. 
 
Det skal derfor også diskuteres, om forbeholdet for at adcitere Ditte kan føre til at afhøre hende som 
part. Da den eventuelle sag mod hende hviler på et andet grundlag, er det formentlig ikke tilfældet, 
jf. s. 472 f.   
 
3. Hvem skal afhøre henholdsvis Hansen og Ditte Jensen først? 
 
Da sagsøger i stævningen tager forbehold for at føre Hansen og Ditte Jensen som vidner, er det sag-
søger, der skal afhøre dem først, jf. Den civile retspleje, s. 481 ff. 
 
Såfremt personen er part eller har en partslignende status, er det dog den pågældende parts advokat, 
der skal afhøre først. 
 
Selvom den pågældende ikke karakteriseres som part i forbindelse med spørgsmål 1 og 2, skal det 
således overvejes, om vedkommende bør have en partslignende status i denne forbindelse. Da der er 
tale om sag om mangler ved selskabets produkter, er dette formentlig mest nærliggende i forhold til 
Hansen, der er ansvarlig for selskabets produktion. 
 
4. Er Garden Times påstand i kæresagen fremsat rettidigt? 
 
Garden Time skulle have kontrakæret, jf. Den civile retspleje, s. 427. 
 
Kære skal i dette tilfælde ske til byretten, jf. Rpl. § 393, stk. 3, så selv om processkriftet modtages i 
landsretten inden for kærefristen, er det ikke rettidigt. 
 
Det bør i den forbindelse tilføjes, at landsretten ikke ved sædvanlig ekspedition har haft mulighed 
for at videresende processkriftet til byretten, jf. Den civile retspleje, s. 429.  
 
Påstanden er derfor fremsat for sent. 


