
Rettevejledning til opgave 1 

1. Kan Retten i Sønderborg tage hensyn til modkravet ved sagens afgørelse? 

Der er tale om modkrav til kompensation. I Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen; 

Den civile retspleje, s. 242f., anføres, at der ikke er begrænsninger i adgangen til at fremsætte modkrav. 

Dette gælder formentlig også krav omfattet af voldgift. 

Det kan diskuteres, om vedtagelsen af voldgift medfører, at det er aftalt, at kravet ikke kan fremsættes 

andre steder, heller ikke som modkrav. 

Se tvivlende Jakob Juul og Peter Fauerholdt Thommesen, Voldgift, 2. udgave, s. 120, og formentlig 

Bernhard Gomard, s. 494. 

2. Skal voldgiftsretten afvise sagen på grund af, at kravet tillige er gjort gældende i retssagen? 

Der er aftalt voldgift, og selve aftalen bestrides ikke. Voldgiftsretten er således i udgangspunktet 

kompetent. 

Det har som udgangspunkt ingen betydning for kompetencen, at kravet er gjort gældende til kompensation 

i en anden sag. 

Indbringer en part en sag for domstolene, selv om der er en voldgiftsklausul, tolkes dette formentlig som 

afkald fra denne part på retten til at anvende voldgift. Modparten er derfor ikke bundet af 

voldgiftsklausulen, men kan anvende det, hvis det ønskes. Dortes protest må anses som et ønske om ikke at 

anvende voldgift. 

Hvorvidt fremsættelse af kravet til kompensation på tilsvarende måde skal tolkes som afkald på at gøre 

voldgift gældende er tvivlsomt og bør diskuteres. 

Hvis fremsættelsen til kompensation tolkes som afkald på voldgift, må Anders enten gøre kravet gældende 

til selvstændig dom eller anlægge selvstændig retssag om kravet, hvis han vil have medhold i et større krav 

end 125.000 kroner, eller han på andet grundlag frifindes i sagen anlagt af Dorte. 

3. Er der værneting i Danmark efter Domsforordningens artikel 22, hvis Dorte ønsker at sagsøge Beate for 

krav om erstatning for spabadet? 

Beate har bopæl i Tyskland, hvorfor det afgørende er Domsforordningen. Hun skal derfor som 

udgangspunkt sagsøges i Tyskland, jf. artikel 2. 

Sommerhuset er udlånt af Dorte. Der er derfor ikke tale om brug mod vederlag, altså leje. DF artikel 22 

omhandler blandt andet leje og forpagtning af fast ejendom. Begrundelsen herfor er, at tvister om disse 

sager mest naturligt afgøres i det land, hvor ejendommen er beliggende. Dette taler for, at også lån 

omfattes. 

På den anden side er visse korttidslejeaftaler undtaget fra bestemmelsen. Der er derfor ikke afgørende 

grunde for, at alle tvister skal afgøres i det land, hvor den faste ejendom er beliggende. 



I det omfang begrundelsen er særlige hensyn til lejefastsættelse mv., er der ikke nogen særlig grund til, at 

”almindelige” erstatningskrav omfattes. 

Da lån som udgangspunkt ikke er leje, taler det mest for, at der ikke vil være værneting efter artikel 22. 

Diskussionen og ikke resultatet er afgørende. 

4. Er der på andet grundlag værneting for Dorte til at sagsøge Beate selvstændigt i Danmark? 

Der består et om end mundtligt aftaleforhold mellem Dorte og Beate (og Anders). Der er derfor tale om et 

kontraktforhold. 

Der er derfor ikke hjemmel i artikel 5-3 om erstatning uden for kontrakt. 

Derimod kan artikel 5-1 muligvis anvendes. 

Det skal diskuteres, om sagen vedrører litra a eller litra b. Hovedreglen er litra a, men da kontraktforhold 

omfattet af litra b ikke omfattes af litra a, skal det først undersøges, om litra b finder anvendelse. 

Ved litra b er det afgørende i sagen, om det er en tjenesteydelse. Sagen udspringer af en aftale om lån af 

sommerhus. Dette er formentlig en tjenesteydelse. 

Hvis der ikke er tale om en tjenesteydelse, kan artikel 5-1, litra a muligvis anvendes som værneting. Her skal 

det fastlægges, hvad den påståede forpligtelse er. Denne forpligtelse er forpligtelsen til at betale 

erstatning. Opfyldelsesstedet herfor er ikke aftalt mellem parterne og skal derfor fastlægges efter 

lovvalgsreglerne. 

Diskussionen og ikke resultatet er afgørende. 

  



Rettevejledning til opgave 2 

1. Er der værneting for Landens sag mod Brooker i Danmark? 

Selskabet Brooker Inc. har hjemting i Amerika. 

Selv om sagsøger er et tysk selskab, er den relevante bestemmelse således Rpl § 246. 

Der er ikke grundlag for at anvende § 246, stk. 1. Landen har nedlagt påstand om, at Brooker tilpligtes at 

anerkende, at Landen havde ejendomsretten til kopimaskinen og farveprinteren. Der er ikke et 

kontraktforhold mellem Landen og Brooker, og der fremsættes ikke et krav om erstatning. Bestemmelserne 

i Rpl §§ 242 og 243 kan således ikke anvendes, og der er heller ikke i øvrigt et grundlag for at anvende 

bestemmelsen.  

Der er derimod godsværneting efter § 246, stk. 3.  

Brooker har under sagen anlagt i Boston gjort gældende, at det har ejendomsretten til kopimaskinen og 

farveprinteren. Selv om det afhænger af sagens udfald, om Brooker har ejendomsretten til godset, er der 

værneting ”hvor det gods, kravet angår, befinder sig på tidspunktet for sagens anlæg”. Da maskinerne 

befinder sig i Aarhus, er der på det grundlag godsværneting i Aarhus. 

Såfremt Brooker har ejendomsretten til maskinerne, har det efter omstændighederne et krav mod Hansen 

begrundet i det forhold, at han ikke har betalt leasingydelsen. Det er en simpel fordring, der kan danne 

grundlag for godsværneting, der hvor fordringens debitor har hjemting. Da Hansen var flyttet til København 

med sin virksomhed inden sagens anlæg, er der på dette grundlag godsværneting i København.  

2. Er rettens afgørelse om kumulation rigtig? 

Betingelserne i Rpl § 250, stk. 2, nr. 2 og 3, er uden tvivl opfyldt. 

Der anmodes om kumulation inden forberedelsens slutning, jf. Rpl § 356, stk. 1, 2. pkt., men Hansen 

protesterer mod anmodningen om kumulation. 

Retten skal således efter Rpl § 250, stk. 5, tage stilling til Hansens indsigelse, og selv om forberedelsen ikke 

er slut, er det nærliggende i et vist omfang at tage udgangspunkt i vurderingen efter Rpl § 358, stk. 6. 

Der foreligger ikke undskyldende omstændigheder – det er Brookers sagsanlæg i Amerika, der har fået 

Landen til at anlægge sagen mod Brooker i Danmark, men selskabet kunne have anlagt sagen på et tidligere 

tidspunkt, såfremt det ønskede sagerne behandlet sammen – og Landen fremsætter anmodningen kort tid 

før hovedforhandlingen, der i givet fald skal udsættes.  

Hansen har endvidere en legitim interesse i at få afgjort sagen hurtigst muligt. 

Retten bør således efter en samlet vurdering afvise kumulation. 

3. Kræver det en tilladelse, såfremt Brooker og Hansen ønsker at appellere rettens kendelse? 

Det skal diskuteres, om der foreligger delafgørelser, og om kære derfor efter Rpl § 253, stk. 4, kræver 

landsrettens tilladelse. 



Begrebet delafgørelse ligger ikke helt fast. Det kan defineres som en afgørelse, der er afgørende for hele 

sagens behandling, og – som i U 1999 B 390 – som en afgørelse, der afhængigt af udfaldet, ofte vil kunne 

bringe hovedsagen til afslutning. 

En afgørelse om stedlig kompetence er som udgangspunkt en delafgørelse, mens en afgørelse om 

kumulation som udgangspunkt ikke er en delafgørelse. 

4. Kan retten pålægge Jensen at afgive forklaring?  

Jensen ejer samtlige aktier i Shark IT, der ikke i øvrigt har ansatte, og han skal afhøres om nogle forhold, der 

kan være strafbare. Han bør således sidestilles med en part i sagen mellem Shark IT og Hansen, jf. Den civile 

retspleje, s. 471 f.  

Da afhøringen omfatter forhold, der også har betydning for denne sag, ændrer det ikke dette, at Hansen 

ønsker at afhøre ham i forbindelse med sagen mod Landen, jf. Den civile retspleje, s. 473. 

Jensen har således som udgangspunkt pligt til at afgive forklaring, jf. Rpl § 305, jf. § 168, men han kan 

påberåbe sig vidnefritagelsesbestemmelsen i Rpl § 305, jf. § 171, stk. 2, nr. 1. Det har derfor ikke processuel 

skadevirkning i sagen mellem Shark IT og Hansen, at han nægter at afgive forklaring. 

 

 


