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Opgave 1 

 

Anders Andersen var ansat som salgsdirektør i virksomheden Sønderjysk Salg. Virksomheden var 

ejet af Dorte Dun, der tillige var administrerende direktør. Virksomheden var beliggende i 

Sønderborg, hvor Dorte og Anders også boede. Anders var kæreste med Beate Buus, der af 

skattemæssige årsager boede i Flensborg, men var dansk statsborger. 

 

Dorte Dun havde et voldsomt temperament, men havde et godt forhold til såvel Anders som Beate. I 

sommeren 2013 havde Anders og Beate ikke fået bestilt ferie. Dorte tilbød derfor, at de kunne låne 

hendes luksus sommerhus i Hjørring i to uger. Det var de meget glade for og takkede straks ja. 

 

Den sidste aften i ferien var Anders og Beate blevet noget fulde og ville se, om en stenfigur af en 

and kunne svømme i spabadet. Det resulterede i, at figuren slog hul i bunden af spabadet. De blev 

flove over det skete, men turde ikke umiddelbart sige det til Dorte. 

 

Da Dorte ugen efter begyndte sin ferie i sommerhuset, opdagede hun hullet og blev meget sur. Hun 

kørte straks tilbage til Sønderborg, hvor hun bortviste Anders fra arbejdet på grund af episoden. 

Hun mente, det var et alvorligt tillidsbrud og umuliggjorde et fremtidigt samarbejde. Anders 

undskyldte, at de ikke havde fortalt Dorte om hullet. Hun fastholdt imidlertid bortvisningen. 

Samtidig krævede hun, at han skulle betale for udskiftningen af spabadet. Da det var et 

specialbygget og indmuret spabad, anslog hun, at det ville koste 125.000 kroner. 

 

Anders mente ikke, at det kunne være så dyrt. Han ville derfor ikke anerkende kravet. Han syntes 

også, at Dorte burde have en forsikring, der dækkede. Anders mente ligeledes, at bortvisningen var 

en overreaktion, og derfor ville han kræve erstatning for uberettiget fyring. I ansættelsesaftalen var 

der en aftale om, at enhver tvist skulle afgøres ved voldgift. 

 

Dorte udtog stævning mod Anders ved Retten i Sønderborg med påstand om betaling af 125.000 

kroner for det ødelagte spabad. 

 

I svarskriftet påstod Anders frifindelse, fordi de havde været fulde, og fordi Dorte burde have en 

forsikring, og derfor selv var skyld i tabet. Desuden påstod han frifindelse under henvisning til, at 

han havde et modkrav fra bortvisningen. Og dette krav oversteg efter hans opfattelse klart Dortes 

krav. Dorte protesterede mod inddragelse af krav fra ansættelsesaftalen, da der var aftalt voldgift for 

disse spørgsmål. 

 

Anders anlagde umiddelbart herefter voldgiftssag i overensstemmelse med ansættelsesaftalen med 

påstand om betaling af seks måneders løn for uberettiget bortvisning. Dorte påstod i svarskriftet for 

voldgiftsretten sagen afvist. Hun begrundede dette med, at Anders havde gjort det samme krav 

gældende i retssagen. 

 

Spørgsmål 

 

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

 

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

 

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



sagsøge Beate for krav om erstatning for spabadet? 

 

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

  



Opgave 2 

 

Hansen skulle bruge en kopimaskine og en farveprinter i sin virksomhed, og han kontaktede derfor 

selskabet Shark IT A/S, der ligesom Hansen havde kontorer i Aarhus. Han talte med Jensen, der 

ejede samtlige aktier i Shark IT, der ikke i øvrigt havde ansatte, og der blev efterfølgende afholdt et 

møde.  

 

Hansen bestemte sig for en Tabiba 3000 SL og en Tabiba 7000 XT. Det var en dyr løsning, og de 

drøftede derfor forskellige muligheder for finansiering, før Hansen endte med at vælge leasing. 

Jensen fortalte, at han samarbejdede med det tyske leasingselskab Landen GmbH, der havde 

kontorer i Hamburg, så han kunne repræsentere Landen i forbindelse med aftalens indgåelse.  

 

Hansen underskrev således en leasingaftale med det tyske selskab, og da de to maskiner dagen efter 

blev leveret til Hansens kontorer i Aarhus, underskrev han en leverancegodkendelse som 

dokumentation for at have modtaget en kontraktmæssig ydelse.  

 

Jensen havde i forbindelse med leveringen nogle ekstra dokumenter med – ifølge Jensen ekstra 

kopier af leasingaftalen – som Hansen underskrev uden at læse dem. Det var i stedet en 

leasingaftale mellem Hansen og det amerikanske leasingselskab Brooker Inc., der havde kontorer i 

Boston, og en leverancegodkendelse stilet til Brooker. Leasingaftalen og leverancegodkendelsen 

omfattede de samme maskiner, som indgik i aftalen mellem Hansen og Landen.    

 

Jensen sendte efterfølgende leasingaftalerne og leverancegodkendelserne til henholdsvis Landen i 

Tyskland og Brooker i Boston. De to selskaber betalte begge købsprisen for maskinerne til Shark 

IT. Dette indebar ifølge aftalerne mellem Shark IT og de to selskaber, at ejendomsretten til 

maskinerne overgik til henholdsvis Landen og Brooker, der ifølge leasingaftalerne med Hansen 

leasede dem ud til ham. Shark IT fik således pengene for maskinerne to gange. 

 

Hansen skulle ifølge aftalerne betale en månedlig leasingydelse på 4.000 kroner. Han fik sidst i 

januar 2012 først en opkrævning fra Landen og et par dage senere en opkrævning fra Brooker på en 

leasingydelse på 4.000 kroner, der skulle betales den 1. februar 2012.  

 

Hansen kontaktede sin advokat, og efter en længere korrespondance med Landens og Brookers 

advokater rådede han Hansen til hverken at betale til Landen eller Brooker, idet begge selskaber 

hævdede at have ejendomsretten til maskinerne. 

 

Landen indleverede kort tid efter en stævning ved Retten i Aarhus med påstand om betaling af 

554.000 kroner samt maskinernes udlevering. Selskabet gjorde gældende, at Hansen havde 

misligholdt leasingaftalen, idet han ikke havde betalt leasingydelsen. Påstanden var i henhold til 

aftalen opgjort efter almindelige principper for leasingaftalers opgørelse i forbindelse med 

misligholdelse. 

 

Hansens advokat indleverede rettidigt svarskrift med påstand om frifindelse. Han gjorde gældende, 

at Landen måtte bære risikoen for det forhold, at selskabets ejendomsret til maskinerne var bestridt, 

og at Hansen derfor var berettiget til at hæve aftalen.   

 

Han tilføjede om bevisførelsen bl.a. følgende: 



”Sagsøgte ønsker at afhøre Jensen som vidne om samtlige omstændigheder forbundet med 

indgåelsen af de to leasingaftaler.”   

 

Hansens advokat indleverede samtidig en stævning mod Shark IT ved Retten i Aarhus. Han påstod 

Shark IT tilpligtet at friholde Hansen for ethvert beløb, som han blev dømt til at betale til Landen, 

idet Jensen havde handlet svigagtigt i forbindelse med leasingaftalens indgåelse.  

 

Shark IT indleverede rettidigt svarskrift med påstand om frifindelse, idet selskabet bl.a. gjorde 

gældende, at der ikke var grundlag for at pålægge et erstatningsansvar. Det tilføjede om 

bevisførelsen, at Jensen nægtede at afgive forklaring under hovedforhandlingen.  

 

Hansen flyttede herefter til København med sin virksomhed, idet han havde fået en stor kunde i 

København og i øvrigt havde brug for nye lokaler. Da han ikke rigtig vidste, hvad han skulle stille 

op med kopimaskinen og farveprinteren, blev de opmagasineret hos firmaet Bunker Storage i 

Aarhus. 

 

Sagerne blev kumuleret for Retten i Aarhus, og hovedforhandlingen blev i forbindelse med den 

samlede sags forberedelse berammet til den 28. februar 2013.  

 

Landen indleverede den 5. januar 2013 en stævning mod Brooker ved Retten i Aarhus med påstand 

om, at Brooker tilpligtedes at anerkende, at Landen havde ejendomsretten til kopimaskinen og 

farveprinteren. Landen anmodede retten om at kumulere sagen med de i forvejen verserende sager 

om de omhandlede maskiner.  

 

Landen oplyste endvidere i stævningen, at det anlagde sagen nu, idet Brooker i december 2012 

havde anlagt en sag mod Landen ved Retten i Boston, hvor det gjorde gældende, at ejendomsretten 

til maskinerne tilkom det amerikanske selskab. 

 

Brooker indleverede rettidigt et svarskrift med påstand om principalt afvisning, subsidiært 

frifindelse. Det gjorde i forbindelse med påstanden om afvisning gældende, at der ikke var 

værneting for sagen i Danmark. 

 

Retten anmodede om bemærkninger til de processuelle spørgsmål. 

 

Hansens advokat protesterede mod anmodningen om kumulation: 

 

”Det er særdeles belastende for min klient at blive mødt med så stort et krav. Det er blevet 

vanskeligere at skaffe finansiering, og han har derfor ikke kunnet ekspandere så kraftigt, som han i 

øvrigt har mulighed for at gøre. Det er derfor afgørende for min klient, at sagen afsluttes så hurtigt 

som muligt.” 

 

Da parterne ikke i øvrigt havde bemærkninger, afsagde retten følgende:   

… 

Kendelse: 

 

Da der er værneting for Landens sag mod Brooker i Danmark, og betingelserne for kumulation er 

opfyldt 

 



Bestemmes: 

 

Påstanden om afvisning tages ikke til følge, og sagerne behandles sammen.  

 

Spørgsmål 

 

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

 

2. Er rettens afgørelse om kumulation rigtig? 

Det skal i forbindelse med dette spørgsmåls besvarelse lægges til grund, at der er værneting for 

Landens sag mod Brooker i Danmark. 

 

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

 

4. Kan retten pålægge Jensen at afgive forklaring?  

 


