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Værneting efter EF-domskonventionens art. 18? 
 

 Under en byretssag, der forberedtes skriftligt i medfør af rpl. § 352, således at retten ikke 
forud for svarskriftets afgivelse i medfør af rpl. § 339, stk. 4, havde vejledt det sagsøgte 
franske firma F om værnetingsreglerne, nedlagde F i svarskriftet, der var udfærdiget uden 
medvirken af advokat, påstand om frifindelse. F antog senere en dansk advokat, der i 
duplikken nedlagde påstand om afvisning, idet det gjordes gældende, at der ikke var 
værneting for sagen i Danmark. Da bestridelsen af rettens stedlige kompetence var 
fremkommet i et processkrift, der var indleveret, inden retten havde sluttet forberedelsen, 
fandtes bestridelsen i hvert fald i det foreliggende tilfælde ikke at være sket for sent. 
(Dissens).  1) 

 
V.L.D. 11. juni 1993 i anke 5-B. 1991/1992

DK Man v/ Johnny Gajhede, Åbyhøj (adv. Henrik Kongsbak, Århus) mod Pic Pic/Unicopa Union Regionale de 
Cooperatives Agricoles, Frankrig (adv. Michael Meyer, Århus). 

 
Århus rets 1. afdelings dom 30. september 1992.

Ved stævning modtaget af retten den 28. august 1991 har sagsøger under denne sag, DK MAN, Åbyhøj, 
påstået sagsøgte, Pic Pic/Unicopa, Union Regionale de Cooperatives Agricoles, Languidic, Frankrig, dømt til 
at betale oprindelig 322.000 kr., senere i replik af 10. marts 1992 nedreguleret til 262.780 kr. med tillæg af 
almindelig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

 
Sagsøgte indleverede til retten svarskrift af 9. december 1991 følgende påstand:

»Desårsag

nedlægges påstand om, at Retten afviser DK MAN's krav.

Subsidiært, i tilfælde af at Retten giver DK MAN medhold i firmaets krav, anmoder UNICOPA om at DK MAN 
fremlægger bevis for den påståede skade.«

Påstanden er afslutningen på et svarskrift af 3 siders længde, hvori der temmelig udførligt er argumenteret 
ud fra sagens materielle spørgsmål.

 
Efter afgivelsen af svarskriftet har sagsøgte antaget dansk advokat, der i duplik af 11. maj 1992 
har nedlagt følgende påstand:

»Principalt afvisning, subsidiært frifindelse, mere subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end 
det påstævnte.«

Det fremgår af sagen, at tvisten mellem parterne vedrører spørgsmål om, hvorvidt der er indgået en aftale 
om sagsøgtes levering af et nærmere afgrænset parti kalkunruller til det danske marked via sagsøger som 
importør. - - -

Der er - - - ikke enighed mellem parterne om, hvorvidt der efter EF-domskonventionens - - - artikel 18 er 
værneting for sagsøgte i Danmark.

Dette spørgsmål er derfor efter parternes begæring udskilt til særskilt påkendelse.

Sagsøgte har til støtte for sin afvisningspåstand nærmere anført, - - -. Heller ikke domskonventionens 
artikel 18 kan begrunde sagsanlæg i Danmark. Sagsøgte har således allerede i svarskriftet nedlagt en 
afvisningspåstand. Det ville i øvrigt være i strid med de bagved domskonventionen liggende hensyn, 
såfremt sagen blev anset for anlagt med rette i Danmark begrundet i domskonventionens artikel 18. 
Sagsøgte har herved henvist til, at domskonventionens artikel 17 hjemler sagsanlæg ved andet værneting 
end sagsøgtes hjemting som følge af aftale herom. I denne artikel er det imidlertid forudsat, at sådanne 
positive aftaler kræver overholdelse af formkrav. Det ville være i strid med intentionerne i 
domskonventionen, såfremt uformelle aftaleværneting skulle kunne smugles ind ad bagdøren via 
domskonventionens artikel 18. Det må herved tages i betragtning, at sagsøgte ikke har haft 
advokatbistand, da første svar blev afgivet i sagen, hvilket i sig selv er betænkeligt, særligt da 
værnetingsspørgsmålet er uomtalt af sagsøgeren i stævningen. Såfremt sagsøgte ikke havde svaret, ville 
retten ex officio have afvist sagen. Den i artikel 18 forudsatte accept må derfor forudsætte en vis form for 
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proceskyndighed hos sagsøgte. Sagsøgte burde i medfør af retsplejelovens § 339, stk. 4, være vejledet, 
også om værnetingsspørgsmål. Retten kunne således have vejledet sagsøgte som selvmøder om 
domskonventionen, hvorved sagsøgte har henvist til, at  >> 793 >>  domskonventionen netop ikke 
afskærer brug af retsplejeloven.

Sagsøger har til støtte for sagens fremme til realitetspådømmelse nærmere anført, at domskonventionens 
artikel 18 giver en klar regel om, at sagsøgte anses for at have godkendt sagsøgers valg af værneting, 
såfremt der er afgivet svarskrift uden protest mod dette valg. Tilsvarende gælder ved afgørelsen af stedlig 
national værneting efter retsplejelovens § 248. Den af sagsøgte i svarskriftet nedlagte påstand kan ikke 
antages at udgøre en formalitetspåstand begrundet i forkert valg af værneting, hvilket klart fremgår af 
sammenhængen i svarskriftet, der indeholder 3 sider argumentation i realiteten, hvilket viser, at sagsøgtes 
påstand i realiteten er tænkt som en frifindelsespåstand. Domskonventionens artikel 18 gælder også for 
selvmødere. En sådan antagelse strider på ingen måde imod domskonventionens intentioner. Hvis dette 
skulle være rigtigt, ville selve placeringen af artikel 18 i domskonventionen virke meningsløs. Sagsøgte ville 
ikke blive udsat for retstab, da den materielle retsanvendelse ville være den samme, uanset om sagen 
bliver pådømt i Frankrig eller Danmark. Det bestrides ikke, at der er vejledningspligt overfor selvmødere, 
men da retsgrundlaget som anført vil være uændret uanset sagens pådømmelse i Danmark eller Frankrig, 
vil den manglende vejledning om værnetingsspørgsmålet ikke være en faktor, der har påført sagsøgte en 
ringere retsstilling. Sagsøger har endelig henvist til, at det ville have været naturligt, at sagsøgte allerede 
inden afgivelse af svarskrift havde valgt advokat til at repræsentere sig i sagen. - - -

 
Retten skal udtale:

- - -

Opbygningen af sagsøgtes svarskrift er som anført af sagsøger af klar materielretlig karakter. Retten finder 
derfor ikke, at den i slutningen i svarskriftet og som konsekvens af den materielle argumentation nedlagte 
afvisningspåstand kan opfattes som en i valg af forkert værneting begrundet afvisningspåstand, men i 
stedet naturligt må forstås som en frifindelsespåstand, da der i modsat fald ikke vil være sammenhæng 
mellem påstanden og svarskriftets øvrige indhold.

Da sagsøgte imidlertid ikke har været repræsenteret ved advokat, og da der ikke af retten er givet sagsøgte 
nogen vejledning om sagsøgtes muligheder for at påberåbe sig domskonventionens værnetingsregler, inden 
sagsøgte afgav svar i sagen, finder retten ikke, at den af sagsøgte herefter i duplikken nedlagte 
afvisningspåstand kan anses fremsat for sent. Risikoen for, at der er givet sagsøgte den fornødne vejledning 
som selvmøder, kan ikke placeret på sagsøgte selv. Med denne begrundelse tager retten den af sagsøgte 
nedlagte afvisningspåstand til følge. - - -

 
Vestre Landsrets dom.

For landsretten har appellanten, DK MAN v/ Johnny Gajhede, påstået den indankede dom ophævet og 
sagen hjemvist til fortsat behandling ved retten i Århus.

Indstævnte, Pic Pic/Unicopa, har påstået dommen stadfæstet. - - -

 
Dommerne Poul Søgaard og John Vogter (kst.)udtaler:

EF-domskonventionens artikel 18 vedrører den stiltiende værnetingsaftale, der følger af, at sagsøgte giver 
møde for den ret, som sagen er indbragt for, uden at bestride dens kompetence. I lyset af konventionens 
formål og de forskellige civilprocesretlige regler, der gælder i medlemsstaterne, fortolkes artikel 18 således, 
at kompetencereglen i denne bestemmelse ikke finder anvendelse, når sagsøgte ikke blot har rejst 
indsigelse om inkompetence, men desuden har nedlagt påstand om realiteten, såfremt indsigelsen om 
inkompetence, hvis den ikke fremsættes forud for enhver realitetsindsigelse, dog ikke sker efter tidspunktet 
for den stillingtagen, der efter national procesret anses for første forsvar, der fremføres for den ret, som 
sagen er indbragt for.

Af de grunde, der er anført i byrettens dom, tiltrædes det, at den afvisningspåstand, der er nedlagt i 
svarskriftet, ikke kan antages at vedrøre spørgsmålet om værneting.

Ved fastlæggelsen af, hvad der efter dansk ret skal anses for det første forsvar i en sag, må det tillægges 
betydning, om retten i tilfælde, hvor sagsøgte ikke er repræsenteret ved advokat, har givet sagsøgte 
vejledning efter reglerne i retsplejelovens § 339, stk. 4.

Møder sagsøgte til et forberedende møde efter retsplejelovens § 351 uden at være repræsenteret ved 
advokat, bør retten i almindelighed gøre ham bekendt med, at han normalt ikke uden sit samtykke kan 
sagsøges uden for sit hjemting.

hk
Da sagsøgte imidlertid ikke har været repræsenteret ved advokat, og da der ikke af retten er givet sagsøgtenogen vejledning om sagsøgtes muligheder for at påberåbe sig domskonventionens værnetingsregler, indensagsøgte afgav svar i sagen, finder retten ikke, at den af sagsøgte herefter i duplikken nedlagteafvisningspåstand kan anses fremsat for sent. Risikoen for, at der er givet sagsøgte den fornødne vejledningsom selvmøder, kan ikke placeret på sagsøgte selv.

hk
Af de grunde, der er anført i byrettens dom, tiltrædes det, at den afvisningspåstand, der er nedlagt isvarskriftet, ikke kan antages at vedrøre spørgsmålet om værneting.Ved fastlæggelsen af, hvad der efter dansk ret skal anses for det første forsvar i en sag, må det tillæggesbetydning, om retten i tilfælde, hvor sagsøgte ikke er repræsenteret ved advokat, har givet sagsøgtevejledning efter reglerne i retsplejelovens § 339, stk. 4.Møder sagsøgte til et forberedende møde efter retsplejelovens § 351 uden at være repræsenteret vedadvokat, bør retten i almindelighed gøre ham bekendt med, at han normalt ikke uden sit samtykke kansagsøges uden for sit hjemting.

hk
Sagsøger har til støtte for sagens fremme til realitetspådømmelse nærmere anført, at domskonventionensartikel 18 giver en klar regel om, at sagsøgte anses for at have godkendt sagsøgers valg af værneting,såfremt der er afgivet svarskrift uden protest mod dette valg.

hk
Den af sagsøgte i svarskriftet nedlagte påstand kan ikkeantages at udgøre en formalitetspåstand begrundet i forkert valg af værneting, hvilket klart fremgår afsammenhængen i svarskriftet, der indeholder 3 sider argumentation i realiteten, hvilket viser, at sagsøgtespåstand i realiteten er tænkt som en frifindelsespåstand.




