
Rettevejledning til opgave 1 

1. Kan leasingaftalens § 18 begrunde værneting ved Københavns Byret for H Leasings krav mod LKW? 

Leasingaftalen mellem H Leasing og LKW indeholder en aftale om værneting i aftalens § 18. 

Da aftalen er indgået mellem et selskab med bopæl i Danmark og et selskab med bopæl i Tyskland, jf. 

Domsforordningens art. 60, skal betingelserne i Domsforordningens art. 23 være opfyldt. Der foreligger en 

skriftlig aftale om værneting i forbindelse med et bestemt retsforhold, men aftalen peger ikke på retterne i 

en bestemt medlemsstat, jf. bestemmelsens ordlyd: ”har aftalt, at en ret eller retterne i en medlemsstat 

skal være kompetente.” Det kan således diskuteres, om betingelserne i Domsforordningens art. 23 er 

opfyldt. 

De studerende skal under alle omstændigheder forholde sig til aftalens ordlyd. H Leasing medindstævner 

ikke LKW i forbindelse med Poulsens søgsmål mod dem. Det er derimod Poulsens søgsmål, der knytter sig 

til H Leasings søgsmål mod LKW. Parternes aftale omfatter derfor næppe dette tilfælde, men diskussionen 

– ikke resultatet – er afgørende. 

2. Er der på et andet grundlag værneting ved Københavns Byret for H Leasings krav mod LKW? 

Den relevante bestemmelse er i den forbindelse Domsforordningens art. 5.1.  

H Leasing bevarer ifølge leasingaftalen ejendomsretten, LKW får mod et månedligt vederlag brugsretten til 

lastbilen i en periode på seks år, og LKW skal ved periodens udløb tilbagelevere lastbilen. 

Der er således ikke tale om salg af en vare, men om levering af en tjenesteydelse, og tjenesteydelsen 

leveres på stedet for brugsrettens udnyttelse, dvs. i Tyskland. 

Der er således ikke værneting på dette grundlag.  

3. Er betingelserne for at tillade Poulsen at indtræde som part i sagen mellem H Leasing og LKW opfyldt? 

Poulsen anmoder om at hovedintervenere efter Rpl § 251. 

Betingelserne i § 251, stk. 1, er for så vidt opfyldt, men selv om Poulsens påstand er formuleret som en 

anerkendelsespåstand, har den reelt samme indhold som LKW’s påstand. Det skal således diskuteres, om 

Poulsen i stedet skal biintervenere, jf. Den civile retspleje, s. 255 f. Da en dom over hovedmanden ikke har 

retskraft over for kautionisten, jf. Den civile retspleje, s. 573, kan Poulsen formentlig hovedintervenere. 

4. Er der værneting ved Københavns Byret for H Leasings krav mod Hartz? 

Den relevante bestemmelse er Domsforordningens art. 5.3, idet H Leasing over for Hartz fremsætter et 

erstatningskrav, der ikke støttes på en forpligtelse, som Hartz frivilligt har påtaget sig over for H Leasing. 

Den eventuelle skade er sket ved lastbilens videresalg fra et tysk til et ukrainsk selskab. Skadestilføjelsen er 

således ikke foregået i Danmark, og der er derfor ikke værneting ved Københavns Byret for H Leasings krav 

mod Hartz. 

  



Rettevejledning til opgave 2 

1. Kunne og burde Retten i Odense have udsat sagen efter Brians Byggefirmas begæring i december 

2012? 

Hjemlen til udsættelse findes i § 345. Det kan efter ordlyden blandt andet ske ”for at afvente en admini-

strativ eller retlig afgørelse, der vil kunne få indflydelse på sagens udfald”. Dette gælder særligt for såkaldte 

prøvesager. Sagen i Hjørring er ikke anlagt endnu, og det vides ikke, om det sker. Allerede derfor er der ikke 

grund til at udsætte behandlingen. 

Selv efter et eventuelt sagsanlæg er der næppe grund til at udsætte sagen i Odense. Der er intet, der tyder 

på, at sagen i Hjørring skulle være mere principiel. (Det kunne være en mulighed på dette tidspunkt at 

henvise den ene af sagerne efter § 254, men dette ligger uden for opgaven). 

2. Var det korrekt at udsætte hovedforhandlingen den 19. februar 2013? 

Det er oplyst, at Anders fik et maveonde. Retten burde have anmodet om en lægeerklæring, således at det 

kunne konstateres, om der var tale om lovligt forfald. Se herom DCR, s. 361f. 

Da Anders er repræsenteret ved advokat, er der ikke tale om udeblivelse, uanset om der foreligger lovligt 

forfald. 

En part har efter § 303 ret til at afgive forklaring. Da Anders endnu ikke har afgivet forklaring, bør sagen 

udsættes på dette, forudsat han har lovligt forfald. 

3. Bør Retten i Odense tillade fremlæggelse af skønserklæringen fra den isolerede bevisoptagelse? 

Der er flere problemstillinger forbundet med en eventuel fremlæggelse. 

Anmodningen fremkommer under en udsat hovedforhandling. Der skal derfor gives tilladelse efter § 363. 

Da erklæringen først lige er fremkommet, er det i sagens natur undskyldeligt, at anmodningen ikke er 

fremkommet tidligere, og det vil også kunne medføre et uforholdsmæssigt tab. Det er vanskeligt at 

vurdere, hvorvidt en yderligere udsættelse vil være nødvendig. Både risikoen for uforholdsmæssigt tab og 

sandsynligheden for en udsættelse afhænger af besvarelsen af spørgsmål 4 om det nye anbringende. 

Desuden giver erklæringens karakter anledning til overvejelser. Den er ensidig på den måde, at Anders ikke 

har været med til indhentelsen af den. Den er dog ikke indhentet til brug for sagen i Odense. Desuden er 

det Anders, der ønsker den fremlagt. Ensidigheden bør derfor ikke kunne påberåbes af Brians Byggefirma. 

Meget taler derfor for at tillade fremlæggelsen. 

4. Bør Retten i Odense tillade Irene Ilter at gøre gældende, at vandindtrængningen skyldtes dårlige 

mursten? 

På tilsvarende måde som med skønserklæringen er anmodningen fremsat under en udsat hovedfor-

handling. Det er dog ikke helt samme vurdering. 



Hvis anbringendet tillades, bør forberedelsen genoptages efter § 364, da det må forventes, at Brians 

Byggefirma også vil gøre nye anbringender gældende. Ligeledes vil dette udvide sagen og ændre sagens 

karakter. Hovedforhandlingen bliver derfor mere omfattende. 

Dette må tages med i betragtning, når retten vurderer, om anbringendet bør tillades. 

Det er heller ikke på samme måde undskyldeligt, idet advokaten på et tidligere tidspunkt – via en 

byggesagkyndig – burde have overvejet, om murstenene kunne være årsagen. 

Hvorvidt tilladelse bør gives, er derfor mere tvivlsomt.  

 


