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Undgå konflikter om din hest - Formalia er en styrke – også i hesteverdenen.
I mit daglige virke som såkaldt hesteadvokat er det en glæde at se, hvor mange der efterhånden er begyndt at bruge skriftlige købekontrakter, når der skal handles hest. DI’s skabelon med bilag i form af blandt andet sundhedserklæring benyttes flittigt, og de dyrlæger, jeg
har talt med om det hensigtsmæssige i at stå med en vis forhistorie fra sælger og en fuldstændig journal på hesten, inden man påbegynder sin handelsundersøgelse af hesten, er
glade for denne ekstra viden om hesten. Så brug materialet, det er helt gratis.
Andre tvister
Jeg oplever imidlertid, at mange kommer ud i andre, juridiske konflikter omkring hestene. Det
kan være opstalderen, der står med en hest, der ikke bliver betalt for, som ringer og spørger,
om hun må sælge hesten eller tilbageholde den som sikkerhed, hvis ejer vil fjerne den uden
at betale. Eller det kan være en helpart, der pludselig står med en operationskrævende, akut
kolikhest, hvor ejer påstår, at det er helpartens hovedpine at få hesten rask. Hvem bærer
risikoen for hesten, når den er lejet ud, og hvem skal betale den dyre operation? I begge
tilfælde kan der være tale om rigtigt mange penge og i sidstnævnte tilfælde kan det koste
hesten livet, at man ikke har dette på det rene, inden man indgår i en retshandel omkring en
hest.
Retssager
Tvister om heste er, medmindre andet er aftalt, underlagt de almindelige regler i det danske
retssystem, herunder retsplejeloven og købeloven. Disse regelsæt er ikke særligt velegnede
til at løse tvister om heste. Ting tager sin tid, når en sag gennemføres ved de almindelige
domstole, selvom behovet i hestesager ofte er, at det skal gå stærkt (bla for at sikre bevis og
af hensyn til hesten) og i mange sager skal der tages hensyn til, at det, der er tvist om, er en
biologisk genstand, hvilket kræver særlig, faglig indsigt.
Småsager
Mange sager drejer sig om beløb under kr. 50.000. For mange mennesker et stort beløb,
men i retsplejelovens regi vil sagen blive betragtet som ”en småsag”. Det indebærer blandt
andet, at der som udgangspunkt ikke kan opnås retshjælpsforsikringsdækning til advokatomkostninger ved sagen. Det betyder i praksis, at det er parterne selv, der skal forfatte
stævning, svarskrift, tema for syn og skøn osv samt indkalde og afhøre vidner og procedere
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sagen i retten, når der skal gennemføres hovedforhandling. Retten, hvor sagen er anlagt, har
en vejledningsforpligtelse overfor begge parter i sagen i forbindelse med forløbet.
Undgå konflikter – lav en aftale
Min pointe med at beskrive noget af det trælse ved at rode sig ud i en egentlig retssag er, at
langt de fleste konflikter kan undgås, hvis man forholder sig til forskellige scenarier,INDEN
man indgår et samarbejde omkring en hest. Er du allerede midt i et låneforhold eller lignende, er det ikke for sent (det er aldrig for sent) at gøre øvelsen. Sæt dig ned med din kontraktspart og drøft tingen igennem. Det I bliver enige om, skrives ned i en kontrakt, som begge parter bør skrive under.
På hjemmesiden www.pernilleskinnerup.dk kan du finde inspiration og en skabelon til følgende kontrakter:
• Leje/lånekontrakt
• Opstaldningskontrakt
• Partskontrakt
• Samejekontrakt
De er ganske gratis at downloade og blot ment som et indspark til alle Jer, der gerne vil være
på forkant og sikre Jer, at forventningerne til et kommende samarbejde omkring Jeres hest
bliver afstemt i videst muligt omfang, så omkostningstunge og ressourcekrævende retssager
undgås.
En lille advarsel
En del henvendelser til mig har drejet sig om sameje omkring (ofte dyre) heste. Pladsen her i
bladet er for trang til, at jeg i detalje kan beskrive, hvorfor det i særdeleshed er problematiske
sager, hvis ikke der er skrevet kontrakt. Jeg kan blot sige, at jeg sædvanligvis fraråder folk at
etablere et fifty/fifty sameje omkring en hest. Gør man det alligevel, BØR der skrives en kontrakt, der i detalje beskriver, hvad der skal ske, hvis man pludselig ikke længere er enige. Jeg
har, som man se, lagt en skabelon ud, som man kan lade sig inspirere af, men man bør tænke sig grundigt om, inden man kaster sig ud i det.
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