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Opgave 1 
 
Selskabet Trade A/S – der solgte cykler og cykeltøj – fik i foråret 2013 økonomiske problemer, og 
det blev erklæret konkurs den 20. juni 2013. Kurator begyndte straks at undersøge, om der var sket 
noget omstødeligt før konkursen. Han konstaterede bl.a., at selskabet Tjep ApS var blevet betalt en 
uge før konkursen. Herefter gik arbejdet i boet lidt i stå: Regnskabsmaterialet var mangelfuldt, og 
selskabets eneejer og direktør, Hansen, var ikke særligt meddelsom.   
 
Kurator afklarede efterhånden omstændighederne omkring betalingen. Tjep havde et 
tilgodehavende på 1.500.000 kroner hos Trade, idet de havde leveret 150 cykler til selskabet. Da 
betalingen trak ud, sendte Tjep to ansatte ud til Trade med en lastbil, og de havde – efter noget 
tumult – fået de 150 cykler med tilbage som betaling.  
 
Kurator indleverede herefter – den 4. august 2014 – en stævning mod Tjep ApS ved Retten i 
Aarhus. Trade A/S under konkurs nedlagde påstand om betaling af 1.500.000 kroner, idet 
betalingen med cyklerne var en betaling med et usædvanligt betalingsmiddel. 
 
Tjep fremsendte svarskrift rettidigt, og nedlagde påstand om frifindelse. Tjep gjorde bl.a. gældende, 
at der ikke forelå en betaling med usædvanligt betalingsmiddel, og at berigelsen under alle 
omstændigheder ikke var 1.500.000 kroner, idet cyklerne alene havde en værdi på ca. 500.000 
kroner. 
 
Der blev – efter et forberedende møde efter Rpl § 353 – udmeldt syn og skøn, og skønsmanden 
afleverede den 23. oktober 2014 en skønsrapport, der fastsatte cyklernes værdi til 775.000 kroner.  
 
Retten bestemte herefter, at forberedelsen sluttede den 10. november 2014, mens tidspunktet for 
hovedforhandlingen blev fastsat til den 4. marts 2015. 
 
Tjep fremsendte den 9. december 2014 et processkrift til retten. Tjep fremsatte nu en påstand om 
afvisning, idet boet ikke havde overholdt søgsmålsfristen i konkurslovens § 81. Processkriftet blev 
samtidig sendt til Trade under konkurs, der dagen efter protesterede, idet det i et processkrift gjorde 
gældende, at påstanden var fremsat for sent, og at søgsmålsfristen i øvrigt var overholdt. Retten 
besluttede herefter at afgøre spørgsmålet på skriftligt grundlag. 
 
En uge efter fremsendte Trade under konkurs et responsum til retten – med kopi til Tjep – om 
konkurslovens § 81. Trade under konkurs havde anmodet professor Sørensen om at redegøre for 
bestemmelsens fortolkning, og han konkluderede, at bestemmelsens 2. pkt. måtte fortolkes således, 
at sagen var anlagt inden for fristen i konkurslovens § 81. Tjep protesterede straks over for retten – 
med kopi til Trade under konkurs – idet det gjorde gældende, at responsummet var fremsendt for 
sent, og såfremt det ikke fik medhold i dette, ønskede Tjep tid til at indhente et responsum fra 
professor Carstensen om fortolkningen af konkurslovens § 81. 
 
Retten besvarede ikke disse indlæg, men afsagde den 6. januar 2015 følgende dom: 
… 
 
Byrettens afgørelse og begrundelse. 
 
Sagsøgte Tjeps påstand om afvisning kan tages under behandling. 



Da sagen er anlagt mere end et år efter konkursdekretets afsigelse, og da boet allerede i december 
2013 var i stand til at gøre kravet gældende, er sagen anlagt efter udløbet af fristen i konkurslovens 
§ 81.  
 
Thi kendes for ret: 
 
Sagen afvises. 
 
 
Spørgsmål 
 
1. Er rettens afgørelse om at tage Tjeps påstand om afvisning af sagen under behandling 
korrekt? 
 
2. Burde retten have afskåret responsummets fremlæggelse efter reglerne om præklusion? 
 
3. Har retten i øvrigt handlet i strid med processuelle regler eller principper i forbindelse med 
rettens behandling af responsummet forud for dommens afsigelse? 
 
4. Skal Trade have Procesbevillingsnævnets tilladelse til at appellere dommen? 
 
Konkurslovens § 81: 
”Retssag til gennemførelse af omstødelse kan anlægges indtil 12 måneder efter, at konkursdekret er 
afsagt. Sag kan endvidere anlægges inden seks måneder efter, at boets bestyrelse må antages at 
være blevet i stand til at gøre kravet gældende.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Opgave 2 
 
Anders Andersen var jurastuderende og bosiddende i Aarhus. Han var også en ivrig roer og en 
håbefuld forretningsmand. Dette kombinerede han ved at anvende sine kontakter inden for roning til 
at formidle salg af robåde. Han deltog i maj 2014 i en international regatta i København. 
 
Forud for regattaen havde han indgået en aftale med Bådbyggeren ApS om, at han kunne formidle 
salg af to af deres nybyggede både. Bådene var magen til hinanden bortset fra et serienummer og 
var produceret i 2012. Bådbyggeren ApS havde imidlertid ikke kunnet sælge dem, så Anders fik 
mulighed for at formidle salget på den måde, at han måtte sælge dem for 100.000 kroner stykket.  
 
Under regattaen opsøgte Anders en række af sine forbindelser for at sælge bådene. Han tog blandt 
andet kontakt til Bernhard Braun fra Hamborg. Anders kendte ham fra tidligere konkurrencer. 
Bernhard var interesseret i at købe den båd, som Anders havde medbragt og stolt fremviste. De 
aftalte derfor, at Bernhard skulle købe båden af Bådbyggeren ApS for 100.000 kroner. Bernhard 
skulle have båden med hjem fra regattaen og skulle betale Bådbyggeren ApS inden en måned. 
 
Da Anders også gerne ville sælge den anden båd, der fortsat var opbevaret hos Bådbyggeren ApS, 
brugte han den nu solgte båd som blikfang og lagde den på græsset foran en tribune. På et tidspunkt 
så han to personer stå ved siden af båden og ”hoppe rundt”. Pludselig stod den ene på skuldrene af 
den anden, mens begge holdt armene ud til siden. En tredje person kom forbi og skubbede til de to, 
hvorefter den øverste faldt ned på båden med den følge, at båden blev alvorligt skadet og næppe 
kunne repareres. Anders løb straks ned til båden og de tre personer. Han påstod, at de var 
erstatningsansvarlige for den ødelagte båd. De kunne godt se, at de måske havde opført sig lidt 
uheldigt, men mente ikke, at der var noget ansvar. De to gymnaster mente i øvrigt, at det var 
skubbet fra den tredje, der var skyld i uheldet. 
 
Anders fik navne og adresser på dem og sagde, at han formentlig ville vende tilbage med krav om 
betaling. Den øverste var den 10-årige Camilla Cox, der boede med sin far Carsten Cox i Aarhus. 
Den anden var Dion Draft, der boede i New York. Og personen, der skubbede, var Erik Essen, der 
boede i Flensborg. 
 
Bernhard kom også til stede og konstaterede, at båden var totalskadet. Han meddelte derfor, at de 
ikke længere havde en aftale. Anders mente dog, at Bernhard i stedet kunne få den anden båd, der lå 
hos Bådbyggeren ApS. Denne båd kunne Bernhard få med i næste uge, når der var regatta i Viborg. 
Det ønskede Bernhard imidlertid ikke. Sandheden var, at han havde fortrudt handlen, men det 
fortalte han naturligvis ikke Anders. 
 
Efter regattaen talte Anders med Bådbyggeren ApS om forløbet. Anders havde fundet ud af, at 
Carsten Cox tilsyneladende var meget velhavende. Bådbyggeren ApS besluttede sig på den 
baggrund for alene at stævne Camilla Cox for betaling af bådens værdi med forventning om, at 
faderen nok skulle betale. De mente, at det var uansvarligt og ansvarspådragende at lave 
gymnastiske øvelser så tæt på båden. 
 
For så vidt angik et eventuelt krav mod Bernhard, skulle Anders lave et responsum om 
mulighederne. 
 
Bådbyggeren ApS udtog herefter stævning mod Camilla Cox ved Retten i Aarhus med påstand om 



betaling af 100.000 kroner for totalskade af båden. I et rettidigt indleveret svarskrift anførte Carsten 
Cox på vegne af datteren, at sagen skulle afvises, da Camilla på grund af sin unge alder ikke kunne 
sagsøges. Som afvisningsgrund anførte han yderligere, at hun var for ung til at blive erstatnings-
ansvarlig. Endelig mente han, at sagen skulle afvises, da en eventuel sag skulle anlægges ved 
skadesstedet. Han anførte videre, at det under ingen omstændigheder var hendes skyld, men at han i 
øvrigt var nogenlunde ligeglad, da han på grund af uheldige investeringer allerede skyldte 100 
millioner til banken. 
 
Retten i Aarhus tog ikke afvisningspåstanden til følge og udsatte sagen på Bådbyggeren ApS’ 
overvejelser om yderligere bevisførelse. 
 
Bådbyggeren ApS overvejede efter oplysningerne om Carsten Cox’ økonomi mulighederne for at 
medinddrage Dion Draft og Erik Essen i den verserende retssag. Både Dion og Erik havde tidligere 
meddelt, at de ikke ønskede at blive inddraget i nogen sag og ville protestere på alle mulige måder. 
 
Medens Anders var ved at udfærdige sit responsum om mulighederne for at sagsøge Bernhard, 
skrev Anders til Bernhard for at forsøge at finde en mindelig løsning. Det var Bernhard ikke 
interesseret i, idet han anførte, at den manglende mulighed for at levere den båd han havde købt 
uden tvivl berettigede ham til at annullere kontrakten. Han ville til gengæld ikke kræve nogen 
erstatning. 
 
 
Spørgsmål 
 
1. Burde Retten i Aarhus have givet Camilla Cox medhold i påstanden om afvisning? 
 
2. Kan Bådbyggeren ApS inddrage Erik Essen i den ved Retten i Aarhus anlagte sag mod 
Camilla Cox? 
 
3. Kan Bådbyggeren ApS inddrage Dion Draft i den ved Retten i Aarhus anlagte sag mod 
Camilla Cox? 
 
4. Er der værneting i Danmark – og i givet fald i København eller Viborg - for et krav fra 
Bådbyggeren ApS mod Bernhard Braun for kontraktbrud ved at annullere aftalen og ikke 
acceptere levering af den anden båd i stedet for? 
 
 


