
Rettevejledning:  

Opgave 1 

1.  Kan Anders anlægge sag i Danmark mod Hamburg Air? 

Hamburg Air har bopæl i Tyskland, hvorfor det er domsforordningen, der finder anvendelse, jf. 
DF artikel 2. 

Anders er forbruger, og derfor bør han overveje, om DF afdeling 4 om forbrugeraftaler kan 
anvendes. Der er imidlertid alene tale om køb af en flyrejse, og derfor finder afdeling 4 ikke 
anvendelse, jf. DF artikel 15, stk. 3. 

Det bør også overvejes, om der er kontraktværneting i Danmark. Der er tale om en tjenesteydelse 
bestående af en flyrejse. Opfyldelsesstedet må derfor anses for at være der, hvor flyrejsen 
foregår, hvilket vil sige Tyskland (Hamborg) og Kina. Der er derfor ikke opfyldelsessted i 
Danmark og derfor ikke værneting efter artikel 5. 

 

2. Kan Anders anlægge sag i Danmark mod China Hotel? 

Sagen vedrører et ophold på et hotel i Kina. Opholdet er købt hos en kinesisk virksomhed via en 
hjemmeside med dansk oversættelse, medens Anders opholdt sig i Tyskland. 

Virksomheden har ikke bopæl i EU, jf. DF artikel 60. Derfor skal domsforordningen ikke 
anvendes, jf. artikel 4, stk. 1, men værnetinget afgøres efter retsplejeloven. 

Den kinesiske virksomhed kan ikke antages at have aktiver i Danmark. En eventuel hjemmel 
skal derfor være § 246, stk. 1, 2. pkt. om forbrugersager. Anders er forbruger. Det bør diskuteres, 
om China Hotel kan anses for at have foretaget tilbud eller reklamering i Danmark ved 
internetsiderne og om dette i givet fald kan tillægges betydning i forhold til Anders, der på 
tidspunktet for bestillingen ikke havde kendskab hertil. Diskussionen og ikke resultatet er 
afgørende..  

Anders har under alle omstændigheder ikke foretaget opfyldelseshandlingerne i Danmark. Der er 
derfor ikke værneting i Danmark. 

 

3.  Kan Anders gøre kravene på nedslag i hotelprisen, kompensation for svie og smerte og 
medicinudgifter gældende under sagen anlagt af Hotel Inter? 

Hotel Inter har sagsøgt Anders ved hans hjemting. Spørgsmålet vedrører modkrav. Modkravene 
fremsættes til kompensation og omfattes derfor ikke af reglerne i § 249, stk. 2. Der er derfor 
ingen begrænsninger i, hvilke krav der kan fremsættes til kompensation, jf. DCR, side 243. 

Der er derfor ingen grund til at diskutere kravenes sammenhæng med hovedkravet. 

 

4.  Kan Anders gøre kravet på selvstændig dom i anledning af købet af vasen gældende 
under sagen anlagt af Hotel Inter? 

Kravet gøres gældende til selvstændig dom. Hotel Inter er et kinesisk selskab, og derfor er det 
retsplejelovens regler, der skal anvendes. Kravene i § 249, stk. 2, skal derfor være opfyldte, og 
de enkelte betingelser skal gennemgås. 
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Kravet vedrører erstatning for et køb foretaget og betalt i Kina. Der er derfor ikke opfyldelses-
værneting i Danmark. 

Der er ikke tale om et pengekrav efter § 242, stk. 2, da det er et erstatningskrav for mangler ved 
vasen. Selv om der var tale om et pengekrav, ville det i øvrigt ikke give opfyldelsesværneting i 
Danmark. 

Der er heller ikke sammenhæng mellem modkravet og kravet i hovedsagen. At købet er foretaget 
fra samme juridiske enhed giver ikke en tilstrækkelig sammenhæng. 

Derimod vil Hotel Inters krav mod Anders være gods. Der er tale om en simpel fordring (hvis de 
får medhold), og fordringen kan danne værneting ved debitors (Anders) bopæl. 

Endelig bør det konstateres, at kravet – hvis det kunne gøres gældende efter nr. 1 – ville være 
omfattet af småsagsprocessen. Efter ordlyden kan kravet derfor ikke behandles efter samme 
processuelle regler, og derfor ikke gøres gældende under sagen. Det kan diskuteres, om dette 
også vil blive resultatet, men en sådan diskussion er ikke nødvendig. Se om spørgsmålet. DCR, 
side 240 f. (sml. dog kommenteret retsplejelov). 
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Opgave 2 

1.  Bør retten tillade, at Hansen fremlægger den ensidigt indhentede erklæring fra 
Poulsen? 

Da Hansen har indhentet erklæringen før sagens anlæg, kan den som udgangspunkt fremlægges, 
jf. Den civile retspleje, s. 502. 

Det peger endvidere i samme retning, at der som udgangspunkt ikke kan udmeldes et syn og 
skøn under sagen, idet den eventuelt mangelfulde tagkonstruktion er blevet udskiftet. 

Højesteret tager dog i sin praksis forbehold for særlige omstændigheder, idet erklæringer ensidigt 
indhentet før sagens anlæg “i almindelighed” eller “som udgangspunkt” kan fremlægges. 

De konkrete omstændigheder kan i dette tilfælde føre til at fravige udgangspunktet: Hansen har 
med den meget korte indkaldelse til mødet på ejendommen, forbuddet mod at fotografere på 
ejendommen og tagkonstruktionens efterfølgende nedrivning forhindret Træbyg i at varetage 
sine interesser i forhold til erklæringen, og der er rejst spørgsmål om Poulsens habilitet.  

Diskussionen – ikke resultatet – er afgørende. 

 

2.  Bør retten tillade, at Træbyg fremlægger den ensidigt indhentede erklæring fra det 
rådgivende ingeniørfirma? 

Det kan i dette tilfælde diskuteres, om erklæringen er indhentet før eller efter sagens anlæg, men 
spørgsmålet må formentlig ses i sammenhæng med svaret på spørgsmål 1.  

Såfremt Hansen får tilladelse til at fremlægge Poulsens erklæring, bør Træbyg også få tilladelse 
til at fremlægge ingeniørfirmaets erklæring. Hansen har forhindret Træbyg i at varetage sine 
interesser i forhold til Poulsens erklæring, og han bør i hvert fald i et sådan tilfælde ikke kunne 
afskære en “moderklæring” fra Træbyg med en hurtigt indleveret stævning.   

Såfremt Hansen ikke får tilladelse til at fremlægge Poulsens erklæring, er spørgsmålet mere 
tvivlsomt. Det er Hansen, der har bevisbyrden, og den kan han i så fald ikke løfte. Der er derfor 
ikke afgørende hensyn til Træbyg, der kan tale for tilladelse til at fremlægge en erklæring, der 
kan betragtes som indhentet efter sagens anlæg. 

Hansen kunne derimod have en interesse i at få fremlagt de i erklæringen indeholdte billeder, så 
de kunne bruges som grundlag for syn og skøn, men han har protesteret mod erklæringens 
fremlæggelse. 

 

3.  Bør retten tage indsigelsen mod at fremlægge fotografierne af Hansen og Poulsen i 
haven i betragtning? 

Retten har bedt parterne om at indlevere et processkrift inden en bestemt dato. 

Temaet for processkriftet er ganske bredt, men der er formentlig tale om et processkrift efter 
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retsplejelovens § 355, stk. 2, jf. Den civile retspleje, s. 320 f. 

Der kan således som udgangspunkt ikke fremsættes nye indsigelser vedrørende det pågældende 
spørgsmål, når fristen for processkriftets indlevering er udløbet, jf. retsplejelovens § 358, stk. 4, 
jf. stk. 1. 

Da indsigelsen til dels bygger på det forhold, at retten ikke bør bygge sin afgørelse på ulovlige 
eller stødende forhold, jf. Den civile retspleje, s. 462, bør retten dog formentlig påse dette ex 
officio, sml. Den civile retspleje, s. 85 f. 

 

4.  Bør retten afskære fremlæggelsen af fotografierne af Hansen og Poulsen i haven? 

Det er ifølge Den civile retspleje, s. 462, uafklaret, om retten bør afskære ulovligt tilvejebragte 
bevismidler, men retten udtalte i U 2012.1893 V, at det er “… uden betydning for 
fremlæggelsesspørgsmålet, om der kan rejses tvivl om lovligheden af den fremgangsmåde, der er 
anvendt ved tilvejebringelsen af materialet.” 

Der er i det i opgaven behandlede tilfælde tale om fotografier af Hansen og bl.a. hans familie i en 
privat situation, og billederne har ikke nogen bevismæssig betydning – Træbyg bør i stedet 
afhøre Hansen og Poulsen om deres indbyrdes forhold. 

Retten bør derfor afskære bevisførelsen efter Retsplejelovens § 341.  

 

 


