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Opgave 1 
 
Anders Andersen var jurastuderende og boede i Århus. Han var blevet kæreste med Agnete, der 
var tysk statsborger. De havde mødt hinanden i Hamborg, men nu var Agnete flyttet til Århus for 
at være tættere på Anders. Agnetes forældre boede i Hamborg og var ganske velhavende. Under 
et besøg hos Agnetes forældre ville Anders gerne imponere, og derfor inviterede han Agnete med 
på en tur til Kina. Hun sagde straks ja, og hendes forældre udtrykte glæde over den unge mands 
handlekraft. Forældrene fortalte, at de plejede at flyve med det mindre, tyske flyselskab, Ham-
burg Air GmbH. 

Anders og Agnete fandt herefter selskabets hjemmeside. Det var tydeligvis et mindre selskab, der 
alene havde flyafgange fra Hamborg og kun havde kontor i lufthavnen. Desuden var alt på 
hjemmesiden på tysk. Med hjælp fra Agnete lykkedes det dog at finde en flyafgang til Kina, og 
Anders bestilte straks rejsen, der blev betalt med hans Visa/dankort. Anders ville gerne selv be-
stille hotellet i Kina, da han så kunne overraske Agnete. Han var derfor lettet, da han via et link 
på flyselskabets hjemmeside fandt hotelkæden China Hotels, der tilbød luksushotelophold i Kina. 
Lettelsen blev endnu større, da han fandt en dansksproget udgave af hjemmesiden. Det viste sig, 
at China Hotels var et nyetableret kinesisk selskab, der satsede på europæiske turister og derfor 
havde oversat sine hjemmesider til alle europæiske sprog. Anders bestilte og betalte straks for 10 
overnatninger på hotellet. 

Glade og spændte vendte Agnete og Anders herefter tilbage til Århus. Ugen efter kørte de atter til 
Hamborg for at flyve til Kina. Flyveturen blev dog en noget speciel oplevelse. Agnete og Anders 
fik ikke plads ved siden af hinanden, der manglede mad om bord, og de havde to mellemlandin-
ger for at medtage flere passagerer. Hamburg Air havde ellers reklameret med non-stop-flyvning 
og luksusmad til Kina. 

Opholdet i Kina begyndte heller ikke så godt. Hotelværelset var uden vinduer, og hotellet lå i et 
skummelt kvarter, så de turde ikke gå ud om aftenen. Agnete sendte en sms til sine forældre om 
den forfærdelige rejse og det forfærdelige hotel. Straks herefter ringede hendes far til Anders og 
sagde, at de skulle flytte ind på det 5-stjernede Hotel Inter, han skulle nok betale. 

De flyttede straks over på dette hotel. Det var helt sikkert et bedre hotel, men det levede dog ikke 
op til forventningerne for et så dyrt hotel. I lobbyen havde hotellet dog en meget fin kunsthandel. 
Her købte og betalte Anders en vase, der ifølge personalet var fra Ming-tiden og derfor meget 
kostbar. Vasen skulle være et minde fra den første tur med Agnete. 

Da Anders og Agnete skulle tjekke ud fra hotellet, opdagede Anders, at hans Visa/dankort ikke 
kunne bruges, da hævegrænsen på kortet var 50.000 kroner, og opholdet kostede, hvad der svare-
de til 60.000 kroner. Han fik dog overtalt hoteldirektøren, så han kunne vente med at betale, til 
han kom hjem. Det hjælp nok på overtalelsen, at direktøren kendte Agnetes forældre. 

På vej hjem begyndte Agnete og Anders at få udslæt, og hjemme i Danmark fik de hos en hud-
specialist at vide, at udslettet muligvis skyldtes berøring med kemiske stoffer gennem længere 
tid. De mistænkte straks hotellets lækre, men stærkt farvede sengetøj. De var begge sygemeldt i 
en periode og havde udgifter til diverse salver. 

Under sygemeldingen fik Anders besøg af sin ven Kurt, der var kunsthandler. Stolt viste Anders 
den kinesiske vase frem. Kurt var enig i, at det var en kinesisk vase, men mente ikke, at den var 
noget værd. Anders var således blevet snydt. Han sendte herefter en mail til Hotel Inter og med-
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delte, at han ikke ville betale for opholdet dels på grund af sygdommen, dels fordi han var blevet 
snydt med vasen. 

Medens han var sygemeldt, spekulerede Anders på, om han kunne sagsøge Hamburg Air i Dan-
mark for generne ved flyveturen, og hvilke muligheder han havde for at sagsøge China Hotels i 
Danmark. 

Hotel Inter var ikke tilfreds med, at Anders ikke ville betale. Det stævnede derfor Anders ved 
Retten i Århus med påstand om betaling af hotelregningen på 60.000 kroner. 

I svarskriftet påstod Anders frifindelse og gjorde til støtte herfor gældende, at opholdet ikke hav-
de været pengene værd, at de var blevet syge af opholdet og derfor havde dels krav på kompensa-
tion for svie og smerte, dels krav på erstatning for medicinudgifterne. 

Ud over dette nedlagde Anders selvstændig påstand om betaling af 35.000 kroner som erstatning 
for vasens manglende værdi. 

 

 

Spørgsmål:  

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

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

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

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

 



 3 

Opgave 2 
 
Hansen drev en lille revisionsvirksomhed fra sin private bolig. Det gik ganske godt, og han fik på 
et tidspunkt behov for mere plads. Han købte derfor en anden grund i kvarteret, så han kunne 
bygge et nyt hus. Han indgik aftaler med en række entreprenører, og huset skulle efter planen stå 
færdigt den 1. september 2009. 

Han solgte det gamle hus med overtagelse den 1. oktober 2009 – så havde han en måned til at 
flytte familien og virksomheden til det nye hus.  

Håndværkerne blev løbende forsinket, men den 1. august 2009 blev tømreren, Træbyg A/S, fær-
dig med tagkonstruktionen. Hansen ville herefter lægge taget på sammen med nogle venner. Da 
de gik i gang et par dage senere, startede Poulsen – der var ingeniør – med at gennemgå tagkon-
struktionen. Poulsen oplyste efter gennemgangen, at Træbyg havde udført arbejdet så sjusket, at 
det var nødvendigt at lave det hele om. 

Hansen var noget rådvild, da han skulle nå at flytte inden den 1. oktober, men Poulsens svoger 
havde et tømrerfirma, der ikke havde så meget at lave for tiden. Hansen indkaldte derfor pr. mail 
Poulsen, svogeren og Træbyg til et møde på ejendommen tre dage efter.    

Mailen til Træbyg var stilet til indehaveren: 

“Kære Niels Nielsen 

Jeg har med min rådgiver gennemgået tagkonstruktionen. Det udførte arbejde er særdeles 
mangelfuldt. Jeg har derfor antaget en tømrer til at lave en ny tagkonstruktion, men jeg ind-
kalder dig hermed til en gennemgang af det mangelfulde arbejde, inden det rives ned. Det 
haster meget, da jeg som bekendt skal flytte ind i huset senest den 1. oktober – derfor det 
korte varsel.” 

Nielsen havde på det tidspunkt påbegyndt en entreprise i Polen, og han svarede derfor samme 
dag, at han ikke kunne deltage på det fastsatte tidspunkt, idet han først kom tilbage til Danmark 
om tre uger. Han mente i øvrigt ikke, at der var noget i vejen med tagkonstruktionen, så han bad 
Hansen om at vente, til han kom tilbage. 

Hansen gennemførte mødet, og han sendte samme dag en mail til Nielsen. Han medsendte en er-
klæring med en beskrivelse af manglerne, som Poulsen havde udarbejdet. Tagkonstruktionen 
ville dagen efter blive revet ned, og Hansen ville snarest muligt anlægge sag mod Træbyg med 
påstand om en erstatning foreløbigt opgjort til 200.000 kroner. 

Da Nielsen fik mailen, bad han sin søn, der var fotograf, om straks at tage ud til ejendommen og 
fotografere hele taget. Hansen var på ejendommen, og det kom hurtigt til et skænderi mellem 
Hansen og sønnen. Hansen forbød ham derfor at fotografere noget som helst. Sønnen forlod der-
efter ejendommen, men han kom tilbage et par timer senere. Han fotograferede på det tidspunkt 
tagkonstruktionen fra det modsatte fortov, og han tog nogle billeder af Hansen, der tilsyneladen-
de fejrede et eller andet sammen med sin familie og nogle venner i haven.  

Tagkonstruktionen blev revet ned dagen efter, og Hansen indleverede et par uger efter en stæv-
ning mod Træbyg med påstand om betaling af 200.000 kroner. Han gjorde i stævningen gælden-
de, at Træbyg var erstatningsansvarlig, idet tagkonstruktionen var mangelfuld, og at Træbyg der-
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for skulle erstatte udgifterne til en ny tagkonstruktion. 

Han vedlagde den erklæring, som ingeniør Poulsen havde udarbejdet før stævningens indleve-
ring. Træbyg havde ifølge erklæringen monteret tagspærene forkert, så konstruktionen var blevet 
skæv.  

Træbyg indleverede rettidigt et svarskrift med påstand om frifindelse, idet selskabet gjorde gæl-
dende, at tagkonstruktionen ikke var mangelfuld. Træbyg protesterede endvidere mod, at den en-
sidigt indhentede erklæring fra Poulsen blev fremlagt. Træbyg tilføjede i den forbindelse, at 
Poulsen under alle omstændigheder var inhabil, og selskabet vedlagde i den forbindelse billeder-
ne fra Hansens have. Poulsen og hans ægtefælle sad på billederne ved siden af Hansen, og de 
kendte derfor ifølge Træbyg hinanden privat.  

Et par dage efter fremsendte Træbyg en erklæring til retten, som selskabet uden at underrette 
Hansen havde indhentet fra et rådgivende ingeniørfirma.  

Træbyg havde henvendt sig til ingeniørfirmaet dagen efter, at sønnen havde fotograferet tagkon-
struktionen, og bedt firmaet om at sammenholde Poulsens erklæring med fotografierne af tag-
konstruktionen. Det rådgivende ingeniørfirma var først blevet færdig med erklæringen – der in-
deholdt fotografierne af tagkonstruktionen – efter svarskriftets udarbejdelse, men firmaet kon-
kluderende, at “… der, med forbehold for det forhold at billederne alene viste dele af tagkon-
struktionen, ikke var noget, der tydede på en mangelfuld montering”. 

Hansen protesterede i et brev til retten mod, at erklæringen fra ingeniørfirmaet blev fremlagt, idet 
den var ensidigt indhentet.  

Retten udskilte herefter spørgsmålet om erklæringernes fremlæggelse til særskilt afgørelse, og 
den skrev i den forbindelse følgende til parterne: 

“Sagsøger og sagsøgte indleverer senest den 10. januar 2010 et processkrift til retten med 
eventuelle bemærkninger til de ensidige erklæringers fremlæggelse, herunder spørgsmålet 
om Poulsens inhabilitet, og retten optager herefter spørgsmålene til afgørelse på skriftligt 
grundlag.” 

Parterne indleverede ikke processkrifter inden for fristen, men den 17. januar skrev Hansen til 
retten og Træbyg, at sagsøger endvidere gjorde gældende, at Hansen ikke kendte Poulsen privat, 
og at Træbyg ikke kunne fremlægge fotografierne af Hansen og Poulsen i haven, idet de var 
fremskaffet ved en ulovlig handling og i øvrigt ikke havde bevismæssig betydning. 

Træbyg gjorde dagen efter i et brev til retten og Hansen gældende, at indsigelsen mod fremlæg-
gelsen af fotografierne af Hansen og Poulsen i haven var fremsat for sent, og at retten derfor ikke 
skulle tage den i betragtning. 

Retten havde endnu ikke truffet en afgørelse om spørgsmålene. 
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Spørgsmål: 

1.   Bør retten tillade, at Hansen fremlægger den ensidigt indhentede erklæring fra Poul-
 sen? 

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

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

Det følgende spørgsmål skal besvares, selv om du når frem til det resultat, at retten ikke skal tage 
indsigelsen i betragtning. 

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

Straffelovens § 264a har bl.a. følgende ordlyd: “Den, som uberettiget fotograferer personer, der 
befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.” 

  

 


