
1 
 

CIVILPROCES – OMPRØVE S 2013 

Rettevejledning opgave 1: 

Spørgsmål 1. Er der værneting for sagen ved Sø- og Handelsretten? 

Da selskabet Tenfold har hovedkontor i Australien, er det Rpl § 246, der skal anvendes. 

Der foreligger en klar værnetingsaftale, jf. Rpl § 245, men det skal diskuteres, om Sø- og Handelsretten er 
sagligt kompetent. Den mest relevante bestemmelse er i den forbindelse Rpl § 225, stk. 2, nr. 1, om 
internationale sager, hvor fagkundskab til internationale erhvervsforhold har væsentlig betydning. Da 
betingelserne i denne bestemmelse næppe er opfyldt, er værnetingsaftalen ugyldig, idet parterne ikke kan 
fravige reglerne om saglig kompetence. 

Der er således ikke værneting for sagen ved Sø- og Handelsretten. 

Spørgsmål 2. Er betingelserne for en lovlig tilsigelse opfyldt? 

Det er i en række afgørelser slået fast, at der ikke forelå lovlig indkaldelse i tilfælde, hvor den indkaldte 
ifølge hans egne oplysninger ikke har modtaget brevet med indkaldelsen, jf. Den civile retspleje, s. 306 f., 
og senest U 2013.849/1 H. 

Der er på dette område, jf. om forskellige bevisbyrder på forskellige områder U 2013.165 H, tale om en 
streng bevisbyrde for brevets afsender, men afsenderen kan løfte bevisbyrden trods partens forklaring om, 
at han ikke har modtaget brevet. 

Det skal således diskuteres, om bevisbyrden i dette tilfælde er løftet, når der henses til advokatens 
bemærkning i brevet af 3. december 2011. 

Spørgsmål 3. Burde retten – såfremt det lægges til grund, at der forelå en lovlig tilsigelse – have truffet 
 afgørelse om at afskære de pågældende beviser? 

Der er tale om et såkaldt formålsbestemt processkrift, jf. Den civile retspleje, s. 320 f. 

Såfremt processkriftet ikke indleveres rettidigt, finder reglerne om præklusion anvendelse, jf. 358, stk. 4, 
men disse regler forudsætter en konkret vurdering, der skal foretages f.eks. i forbindelse med en 
anmodning om at fremføre f.eks. beviser om det pågældende spørgsmål. Retten burde således ikke på 
forhånd have truffet en generel afgørelse om at afskære beviser. 

Spørgsmål 4. Bør retten give Vino A/S aktindsigt? 

Da der er tale om aktindsigt i processkrifter, skal retten træffe afgørelse efter Rpl § 41 d. 

Det er således en betingelse, at Vino har en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål, jf. 
herom Den civile retspleje, s. 93 f. Der i dette tilfælde næppe en tilstrækkelig sammenhæng mellem de to 
sager til at opfylde denne betingelse. 

Retten bør således ikke give Vino A/S aktindsigt i processkrifterne. 
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Rettevejledning opgave 2: 

Spørgsmål 1. Har Lauf mulighed for at begære Brian Bak afhørt til brug for voldgiftssagen, og hvor skal 
 afhøringen foretages? 

Det fremgår af voldgiftslovens § 27, stk. 1, at voldgiftsretten kan anmode domstolene om bevisoptagelse. 
Den kompetente ret afgøres efter retsplejelovens § 343, jf. voldgiftslovens § 5, stk. 1, modsætningsvis. Den 
civile retspleje, s. 530. 

Det er derfor retten på det sted, hvor Brian bor eller opholder sig. Brian bor ikke i Danmark, og dette 
værneting kan derfor ikke anvendes. Opholdsstedet kan imidlertid benyttes, selv om Brian har bopæl i 
udlandet. 

Opholdsstedet må fastlægges i overensstemmelse med § 235, stk. 3. Afhøring ved opholdsstedet kræver, at 
vidnestævning kan forkyndes for Brian, medens han opholder sig her. 

Der er ikke værneting i Hjørring, selv om D har sommerhus dér. Ejendomsværnetinget kan ikke anvendes. 

Spørgsmål 2. Kan Brian Bak nægte at afgive forklaring? 

Muligheden for afhøring ved domstolene skal foregå under iagttagelse af de sædvanlige regler for 
vidneafhøring. 

Hvis Brian afgiver forklaring, risikerer han at miste sit arbejde. Det kan derfor diskuteres, om Brian kan 
påberåbe sig § 171, stk. 2, påførsel af anden væsentlig skade, Den civile retspleje, s. 486. Der vil ved en 
forklaring ikke blive afsløret forretningshemmeligheder eller andet. Risikoen for tab af job ved at forklare 
om en kampagne, man har kendt/godkendt, er ikke et beskyttelseshensyn. 

Det skal også overvejes, om Brian som direktør har en sådan stilling, at afhøringen ikke kan gennemtvinges, 
således at manglende forklaring alene tillægges processuel skadevirkning. Brian er ikke ejer, men ”kun” 
direktør for de skandinaviske interesser. Han kan derfor ikke nægte at afgive forklaring af denne grund, Den 
civile retspleje, s. 471. 

Spørgsmål 3. Kan voldgiftssagen danne grundlag for godsværneting i Danmark for Carsten Carlsens krav 
 mod Run? 

Run er et amerikansk selskab og dermed processuel udlænding. Afgørende er derfor, om voldgiftssagen kan 
anses for ”gods”, jf. § 246. 

Voldgiftssagen er anlagt mod Run, og R påstår frifindelse. Hvis Run taber sagen, har Lauf et krav mod Run, 
men det giver ikke Run gods i Danmark. Hvis Run vinder sagen, opstår ikke nogen fordring på Lauf fra selve 
sagen. Muligvis vil Run blive tilkendt omkostninger og dermed have krav herpå fra Lauf. Heller ikke dette 
giver gods i Danmark. 

Der kan også være indbetalt depositum til voldgiftsretten eller til Lauf’ advokat. Begge dele er dog uoplyst i 
opgaven. 
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Spørgsmål 4.  Kan Jog AB sagsøge Lauf i Danmark for manglende omsætning? 

Jog AB er et svensk selskab, og Lauf er et tysk selskab. 

Et eventuelt værneting i Danmark skal derfor afgøres efter domsforordningen. Værneting i Danmark kan 
ikke afvises med den begrundelse, at det er to udenlandske selskaber. 

Der består ikke noget kontraktforhold mellem parterne, og hjemlen skal derfor være Domsforordningens 
artikel 5, nr. 3 om erstatning udenfor kontrakt (deliktsværneting). Spørgsmålet er derfor om skadestil-
føjelsen er sket i Danmark. 

Reklameringen er sket i Danmark, men det er den afledede effekt i Sverige, der giver problemer for Jog. Det 
påståede omsætningstab er alene sket i Sverige. 

Der er derfor næppe værneting i Danmark. 

Det materielle spørgsmål om, hvorvidt Jog kan forventes at få medhold i sagen, skal ikke diskuteres, og 
denne diskussion skal heller ikke inddrages i værnetingsspørgsmålet. 


