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Opgave 1 

 

Finansieringsselskabet H Leasing A/S købte bl.a. lastbiler med henblik på at lease dem til andre 

selskaber. H Leasing købte således i foråret 2009 en lastbil, der efterfølgende blev leaset til 

selskabet LKW GmBH, der havde hovedkontor i Hamburg.  

 

Der skulle ifølge den skriftlige aftale, som begge parter underskrev, betales en månedlig 

leasingydelse på 20.000 kroner i seks år, og aftalen indeholdt i øvrigt bl.a. følgende vilkår: 

 

”§ 2) De leasede genstande er leasinggiverens ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, 

pantsætte eller på anden måde råde retligt over det leasede ... 

 

§ 3) Leasingtager har ret til at anvende de leasede genstande i sin erhvervsvirksomhed med 

transport inden for Tysklands grænser … 

 

§ 16) Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere 

de leasede genstande til et af leasinggiver angivet sted inden for landets grænser … 

 

§ 18) Leasingtager er forpligtet til at lade sig medindstævne for den domstol, hvor leasinggiver 

måtte blive indstævnt i tvister, der vedrører eller udspringer af de leasede genstande ... 

Særlige vilkår: leasingtager afhenter den leasede lastbil på leasinggivers hovedkontor i 

København.” 

 

Poulsen ejede kapitalandelene i LKW GmBH, og han kautionerede over for H Leasing for LKW’s 

opfyldelse af betalingsforpligtelsen efter leasingaftalen.   

 

LKW hentede lastbilen i København, der herefter fra selskabets hovedkontor i Hamburg blev brugt 

til transportopgaver i Tyskland. Da selskabet i efteråret 2010 mistede en stor kunde, blev selskabet 

hårdt presset økonomisk, og i februar 2011 solgte det lastbilen for 800.000 kroner til det tyske 

selskab Harz GMbH, der havde hovedkontor i Bremen. LKW fortsatte med at betale leasingydelser 

til H Leasing og underrettede i øvrigt ikke dette selskab om salget. 

 

En repræsentant fra H Leasing besøgte i maj 2011 LKW, og han opdagede i den forbindelse, at 

selskabet havde solgt lastbilen. LKW nægtede at oplyse køberens navn, og H Leasing ophævede 

herefter leasingaftalen sidst i maj 2011. H Leasing – der på dette tidspunkt selv havde økonomiske 

problemer – havde i den periode travlt med at rekonstruere selskabet, og det fandt derfor først i 

februar 2012 frem til Harz med et krav om at udlevere lastbilen.   

 

Harz overgav kravet til selskabets danske advokat, og han anerkendte som udgangspunkt H 

Leasings ejendomsret, men nægtede på selskabets vegne at udlevere lastbilen. H Leasing havde 

efter hans opfattelse fortabt ejendomsretten ved passivitet, og Hartz havde i øvrigt videresolgt 

lastbilen til et ukrainsk selskab. 

 

H Leasing indleverede herefter en stævning mod LKW ved Københavns Byret med påstand om 

betaling af 1.300.000 kroner, idet H Leasing gjorde gældende, at LKW havde misligholdt 

leasingaftalen. 

 

LKW indleverede rettidigt svarskrift med påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse. 



Selskabet gjorde til støtte for den principale påstand gældende, at der ikke var værneting for sagen 

ved Københavns Byret, og til støtte for den subsidiære påstand, at H Leasing ikke havde opfyldt sin 

tabsbegrænsningspligt, idet selskabet havde fortabt sin ejendomsret ved passivitet. 

 

Poulsen indleverede samtidig en stævning mod H Leasing ved Københavns Byret. Han anmodede 

retten om at indtræde som part i sagen mellem H Leasing og LKW, og han påstod H Leasing 

tilpligtet at anerkende, at H Leasing ikke havde et krav i henhold til leasingaftalen mod LKW, idet 

H Leasing ikke havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt.  

 

Da H Leasing havde modtaget LKW’s svarskrift og Poulsens stævning, indleverede det en stævning 

mod Hartz ved Københavns Byret med påstand om betaling af 800.000 kroner. Selskabet gjorde i 

den forbindelse gældende, at Hartz vidste eller burde vide, at H Leasing havde ejendomsretten til 

lastbilen, og at Hartz derfor havde handlet erstatningspådragende ved at videresælge lastbilen. 

 

Spørgsmål 

 

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

mod LKW? 

 

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

LKW? 

 

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

LKW opfyldt? 

 

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

  



Opgave 2 

 

Anders Andersen købte i foråret 2012 et nyopført hus af Brians Byggefirma A/S. Huset var 

beliggende i Hjørring, hvor Brians Byggefirma netop havde opført i alt 25 ens huse. De øvrige 24 

huse blev ligeledes solgt i foråret 2012. Anders flyttede straks ind. 

 

I løbet af sommeren konstaterede Anders flere gange, at der lå vand på stuegulvet dagen efter 

kraftige regnskyl. Han havde en mistanke om, at det kunne skyldes en fejl ved tagkonstruktionen. 

Han kontaktede Brians Byggefirma, der dog ikke mente, at det var noget alvorligt. De opfordrede 

Anders til at afvente ét års gennemgangen af huset. Anders ønskede dog ikke at vente på dette. 

Samtidig havde han den tanke, at hvis alle husene havde samme fejl, havde Brians Byggefirma 

måske ikke penge til at udbedre alle skaderne. Derfor gjaldt det måske om at komme først med sit 

krav. 

 

Han kontaktede derfor advokat Irene Ilter.  Hun kunne godt se ideen i at komme først. Efter at have 

fået en lokal håndværker til at bekræfte, at tagkonstruktionen så noget speciel ud, ønskede hun 

derfor at udtage stævning. Hun vidste af erfaring, at sagsbehandlingstiden ved Retten i Hjørring var 

meget lang. Brians Byggefirma havde hovedkontor i Odense, hvor Irene Ilter vidste, at 

sagsbehandlingstiden var kort. Hun foreslog derfor Anders, at sagen skulle anlægges ved Retten i 

Odense. Det var Anders enig i. 

 

Irene Ilter anlagde derfor i september 2012 sag mod Brians Byggefirma ved Retten i Odense med 

påstand om, at firmaet skulle udbedre tagkonstruktionen, og anslog værdien heraf til 75.000 kroner. 

Irene Ilter anmodede samtidig om udmeldelse af syn og skøn og vedlagde skønstema om 

tagkonstruktionen. 

 

Brians Byggefirma påstod i svarskriftet sagen henvist til Retten i Hjørring. De gjorde gældende, at 

ejendommen lå i Hjørring, og det ville derfor være upraktisk med en sag i Odense. Desuden boede 

ejeren af Brians Byggefirma, Brian Brysk, i Hjørring. Yderligere oplyste de, at de øvrige 24 

husejere havde varslet en tilsvarende sag, hvor de lige nu afventede svar på et spørgsmål om fri 

proces. Det ville derfor også af denne grund være mest hensigtsmæssigt at samle sagerne ved Retten 

i Hjørring, mente Brians Byggefirma. De havde ingen indvendinger mod skønstemaet. 

 

Efter afholdelse af et § 353-møde besluttede Retten i Odense, at sagen skulle fortsætte, og at der 

skulle afholdes syn og skøn. Fristen for afgivelse af skønserklæring blev fastsat til 1. december 

2012, og sagen blev berammet til hovedforhandling den 18. februar 2013. Afgørelsen blev ikke 

appelleret. 

 

I november 2012 fremkom skønsrapporten. Det fremgik heraf, at tagkonstruktionen var noget 

speciel og muligvis kunne være årsag til vandindtrængningen. En udbedring var anslået til 75.000 

kroner. 

 

Brians Byggefirma anmodede i begyndelsen af december 2012 om, at sagen blev udsat. Dette 

skyldtes, at de øvrige 24 husejere nu havde anmodet om udenretligt syn og skøn ved Retten i 

Hjørring med påstand om mangler ved husene og deraf følgende vandindtrængning. Brians 

Byggefirma mente derfor, at det var uhensigtsmæssigt, hvis Retten i Odense tog stilling til 

spørgsmålet nu. Retten i Odense afslog at udsætte sagen og fastholdt hovedforhandlingen. 

 



Ved hovedforhandlingen den 18. februar 2013 blev sagen forsinket, da dommeren havde været 

involveret i et mindre trafikuheld. Der skete derfor kun forelæggelse og afhøring af parterne, 

medens afhøring af skønsmanden måtte udsættes. Heldigvis kunne alle møde den 19. februar 2013, 

og dommeren udsatte derfor den sidste del af hovedforhandlingen til dagen efter. Om natten fik 

Anders Andersen imidlertid et maveonde og kunne ikke møde dagen efter. Irene Ilter begærede 

derfor sagen udsat til et senere tidspunkt. Brians Byggefirma protesterede mod en udsættelse. 

Dommeren besluttede efter at have hørt parterne at udsætte sagen. På grund af travlhed blev sagens 

fortsatte hovedforhandling fastsat til den 21. juni 2013. 

 

Skønserklæringen fra den isolerede bevisoptagelse ved Retten i Hjørring fremkom i marts 2013. Det 

fremgik heraf, at vandindtrængningen måske skyldtes tagkonstruktionen, men også kunne skyldes 

dårlige mursten. 

 

Irene Ilter bad straks, hun blev bekendt med erklæringen den 18. marts 2013, om tilladelse til at 

fremlægge den og tillige fremkomme med et anbringende om, at vandindtrængningen skyldtes 

dårlige mursten. Brians Byggefirma protesterede mod begge dele. 

 

Spørgsmål 

 

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

december 2012? 

 

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

 

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

bevisoptagelse? 

 

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

dårlige mursten? 


