HØJESTERETS DOM
afsagt mandag den 11. februar 2013
Sag 85/2011
(1. afdeling)

Dannebrog Rederi A/S
(advokat Henrik Thal Jantzen)
mod
JKL Shipbrokers AS
(advokat Georg Dedichen)

I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 11. marts 2011.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Michael Rekling,
Hanne Schmidt og Kurt Rasmussen.

Påstande mv.
Appellanten, Dannebrog Rederi A/S, har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre
beløb.

Indstævnte, JKL Shipbrokers AS, har påstået stadfæstelse.

Dannebrog Rederi har for Højesteret frafaldet påstanden om, at sagen skal afvises og behandles ved voldgift. Dannebrog Rederi har endvidere frafaldet sin indsigelse om, at et eventuelt krav alene kan rettes mod rederiets datterselskaber BorgShip I ApS og BorgShip II ApS.

Højesterets begrundelse og resultat
I tidscertepartierne er i pkt. 43 anført, at det er ”the Vessel and the Owners”, der skal betale
kommission til de to skibsmæglere, JKL Shipbrokers AS og Ernst Russ GmbH & Co KG,
med 1,25 % til hver. Efter disse aftaler påhvilede det således Dannebrog Rederi A/S at betale
kommissionen.
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Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at Dannebrog Rederi
har handlet erstatningspådragende over for JKL Shipbrokers ved sammen med SE Shipping
Lines Ltd at annullere de indgåede tidscertepartier og erstatte disse med bareboat-certepartier
uden at tage hensyn til kravet på skibsmæglerkommission i henhold til tidscertepartierne.

Ved fastsættelsen af den erstatning, der herefter tilkommer JKL Shipbrokers, må der tages
udgangspunkt i den kommission på 1,25 %, der var aftalt i tidscertepartierne, svarende til
halvdelen af den kommission på 2,5 %, som er kutyme i branchen. Af de grunde, der er anført
af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at erstatningen skønsmæssigt er fastsat til
300.000 USD.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

Thi kendes for ret:
Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Dannebrog Rederi A/S betale 80.000 kr. til JKL Shipbrokers AS.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.

