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Executive summary 

In everyday life, morality and ethical norms play a major role in preventing certain kinds of bad 

behaviour. Even in business relationships, the parties are often interested in preventing behaviour 

contrary to “good faith”, but what if they are not able to prevent this kind of behaviour themselves? 

 

This paper investigates two different approaches to the legal requirements of ”good faith” within 

business relationships. Danish contract law recognizes the “good faith” principle and within CISG it 

is also recognized as a general principle of the Convention. The requirements of “good faith” are 

met through the interpretation and modification of contracts. The parties are obliged to care for each 

other’s interests and to give each other information that is necessary in order to mitigate losses, as 

well as to avoid acting contrary to previous behaviour (estoppel) and to avoid an abuse of rights. 

English contract law, on the other hand, does not recognize the legitimacy of a general principle of 

“good faith” and English courts apply narrow doctrines or legal rules to similar problems instead. In 

general, the English courts seem more reluctant to intervene in commercial contracts than both the 

Danish courts and the foreign courts deciding cases within CISG. Despite the obvious differences, 

however, Danish and English contract law often lead to rather similar results. 

 

The paper further investigates whether the legal requirements of “good faith” can be justified from a 

Law and Economics perspective.  In respect to the legal aspect “abuse of rights” it seems that in 

most cases the courts only intervene, when it is necessary to do so. From an economic point of view 

the courts need to trade off the costs and benefits of intervening in each and every case, in order to 

maximize social welfare. A court decision does not only have an effect on the parties of the 

particular case, it also implies incentive effects on future business relationships and it affects the 

administrative costs of the court system. When the courts intervene, there is a possibility of making 

the particular contract more efficient ex post, because contracts are inevitably incomplete as a result 

of transaction costs and uncertainty. However, the courts also create legal uncertainty when they 

intervene. The “good faith” principle can be justified from a Law and Economics point of view, to 

the extent the courts are able to trade off the need for legal flexibility in regards to incomplete 

contracts, with the need for legal certainty. The courts should only intervene if the need for legal 

flexibility is larger than the need to avoid legal uncertainty, caused by the intervention. Despite their 

different approaches to the “good faith” principle, both Danish and English courts seem able to 

perform an optimal trade off in most cases, in regards to the legal aspect “abuse of rights”. 
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1 Introduktion til afhandlingen 

1.1 Indledning 

Emnet for denne afhandling er loyalitetsforpligtelsen i kommercielle kontraktforhold. En kontrakt 

mellem to erhvervsdrivende parter vil sædvanligvis specificere parternes umiddelbare rettigheder og 

forpligtelser, men derudover vil der ofte eksistere en række yderligere forpligtelser, som parterne 

ikke selv har inddraget i kontrakten. Det gælder eksempelvis parternes pligt til at optræde loyalt og 

redeligt over for hinanden, samt til at varetage hinandens interesser og forhindre at modparten lider 

unødige tab. Dette kaldes ”parternes loyalitetspligt”, ”loyalitetshensynet” eller ”pligten til at 

iagttage redelighed og billighed”.
1
 

 

I visse retssystemer anerkendes loyalitetspligten som et generelt retsprincip, mens man i andre 

retssystemer nægter at anvende generelle retsprincipper, men i stedet anvender specielle løsninger 

på samme type af problemer. Det synes relevant at undersøge, hvordan man anvender 

loyalitetsprincippet i forskellige typer af retssystemer, herunder hvilke loyalitetspligter, der påhviler 

parterne under selve kontraktens opfyldelse. Da det danske og engelske retssystem har forskellige 

tilgange til emnet, synes det netop relevant at undersøge engelsk og dansk ret – herunder CISG. 

 

I forbindelse med den komparative undersøgelse af, hvordan loyalitetsprincippet anvendes i dansk 

og engelsk ret, er det endvidere interessant at undersøge, om den pågældende anvendelse kan 

forsvares ud fra økonomiske effektivitetsbetragtninger, idet det skal undersøges, hvorledes 

domstolene bør agere i relation til anvendelsen af et loyalitetshensyn eller et tilsvarende hensyn. 

Derfor skal der opstilles normative retningslinjer for domstolenes optimale hensynsafvejning i 

relation til indgriben i parternes retsforhold, og det skal ligeledes diskuteres, hvilke økonomiske 

faktorer, der bør indgå i afvejningen ud fra et retsøkonomisk velfærdsperspektiv. Retningslinjerne 

skal efterfølgende anvendes til at analysere det retlige aspekt af loyalitetsprincippet ”misbrug af 

rettigheder” i dybden. 

 

                                                 

1
 Se om princippet om redelighed og billighed hos Lando (1998) s. 414 og Gomard (2008) s. 23 ff. Gomard taler om en 

”grundsætning om redelighed eller et rammende lignende ord som allerede delvist er lovfæstet navnlig i Aftalelovens § 

36 svarende til good faith/bonne foi i PECL og Unidroit”. I afhandlingen anvendes begrebet ”loyalitetspligt” eller 

”loyalitetshensyn”, men der tilsigtes ingen forskel mellem de forskellige betegnelser i øvrigt. 
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Endelig vil det være interessant at kæde den juridiske og den økonomiske analyse sammen i en 

integreret analyse, hvor loyalitetsprincippet diskuteres i et retspolitisk perspektiv, ligesom der 

perspektiveres i forhold til den fremtidige anvendelse af loyalitetsprincippet i dansk og engelsk ret. 

 

1.1.1 Emne og baggrund 

Loyalitetsprincippet anvendes i meget forskellige situationer og i forskelligt omfang i praksis. Den 

konkrete anvendelse afhænger dog altid af de individuelle omstændigheder i den konkrete sag. 

Loyalitetsprincippet kan være lovbestemt, enten som en generel retlig standard, der regulerer 

parternes adfærd i relation til samtlige aspekter af kontraktforholdet, eller det kan komme til udtryk 

i konkrete lovbestemmelser. Princippet kan ligeledes komme til udtryk som en ulovbestemt retlig 

standard eller en retsgrundsætning, der anvendes i forbindelse med domstolenes pragmatiske 

rimelighedsovervejelser. Der findes imidlertid også retssystemer, hvor loyalitetsforpligtelsen slet 

ikke anerkendes, men hvor man anvender andre metoder til at behandle lignende situationer. 

 

Loyalitetsprincippet er relativt, idet de enkelte loyalitetspligter altid vil være afstemt med den 

konkrete situation.
2
 Omfanget og styrken af den individuelle loyalitetsforpligtelse, der påhviler 

parterne i et konkret kontraktforhold, vil derfor være bestemt af en lang række momenter, herunder 

hvor tæt samarbejdsforholdet er, hvor meget parterne har investeret i forholdet, hvor meget erfaring 

de har, hvor nemt de kan forhindre modparten i at lide unødige tab, mv. At der er tale om en 

individuel hensynsafvejning vil fremgå af både den juridiske og retsøkonomiske analyse. 

 

I dansk ret anerkendes loyalitetsprincippet i bred forstand, og det kommer til udtryk i både 

lovgivning og retspraksis. Princippet anerkendes som et generelt obligationsretligt hensyn i dansk 

ret, hvilket også gælder indenfor CISG, hvor loyalitetsforpligtelsen flyder af konventionens 

bestemmelser. Omvendt er de engelske domstole meget tilbageholdende med at anvende vage 

retsprincipper, idet de for at mindske usikkerheden for parterne i stedet anvender skræddersyede 

specialløsninger i de typer af situationer, der ellers ville være omfattet af en loyalitetspligt. Da der 

er forskel mellem dansk og engelsk ret, synes det netop relevant at undersøge retstilstanden her. 

 

                                                 

2
 Se mere hos Madsen (1982) s. 165; samt Nazarian (2007) s. 275 ff. 
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I de retssystemer, hvor loyalitetsprincippet anerkendes, vil parternes loyalitetsforpligtelser normalt 

gælde i forbindelse med hele kontraktforløbet. Den gælder derfor både før kontraktens indgåelse, 

under kontraktens opfyldelse, samt efter kontraktens opfyldelse.
3
 Denne afhandling fokuserer dog 

kun på parternes loyalitetsforpligtelser under selve kontraktens opfyldelse, hvor parterne forpligtes 

til at handle redeligt, når de opfylder kontrakten eller gør en misligholdelsesbeføjelse gældende. 

 

1.1.2 Formål med afhandlingen og synsvinkel 

Med en stigende internationalisering og samhandel mellem de europæiske lande, vil afhandlingens 

komparative juridiske analyse kunne anvendes i forbindelse med indgåelse af kontrakter mellem 

danske og engelske parter, der ønsker at kende deres retsstilling, for at kunne foretage et lovvalg. 

 

Afhandlingen kan ligeledes tænkes anvendt som komparativt redskab i relation til overvejelserne 

omkring en fælles europæisk kontraktret. Her vil det netop være relevant at kortlægge ligheder og 

forskelle mellem de forskellige retssystemer. 

 

Afhandlingen har endvidere til formål at kortlægge, hvornår domstolene bør gribe ind i parternes 

kontraktforhold i relation til at maksimere den samlede velfærd i samfundet, samt hvor vidt 

anvendelsen af et retligt loyalitetshensyn medfører økonomisk effektivitet. Det endelige formål med 

afhandlingen er derfor, at den skal kunne anvendes af lovgiver til at se, hvor vidt den gældende 

retstilstand bør ændres eller ej, hvorfor der anlægges en samfundsmæssig synsvinkel i afhandlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3
 Gomard (2006) s. 54; samt Andersen m.fl. (2006) s. 444 f. 
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1.2 Problemformulering 

Afhandlingens problemstilling er at kortlægge gældende ret i relation til anvendelsen af det retlige 

loyalitetsprincip i kommercielle kontraktforhold i dansk og engelsk ret, herunder også i CISG. 

 

Derefter skal det undersøges, hvordan domstolene i et økonomisk velfærdsperspektiv bør agere i 

relation hertil. Der skal foretages en generel analyse af domstolenes optimale hensynsafvejning i 

relation til at gribe i parternes kontraktforhold, samt en konkret analyse af, i hvilket omfang 

retspraksis om ”misbrug af rettigheder” er udtryk for en maksimering af den samlede velfærd. 

 

Endelig skal afhandlingen afklare og diskutere de integrerede retspolitiske og komparative 

problemstillinger, der kan udledes af den retsdogmatiske og retsøkonomiske analyse. 
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1.3 Metode 

1.3.1 Juridisk metode  

I den juridiske analyse (kapitel 2) anvendes en positiv retsdogmatisk og komparativ metode, for at 

udlede gældende ret om loyalitetsprincippets anvendelse i dansk og engelsk ret, samt i CISG.  

 

Den retsdogmatiske metode anvendes til at udlede gældende ret fra retskilderne. Metoden indebærer 

en beskrivelse, systematisering og fortolkning af gældende ret, ligesom domstolene ville gøre det.
4
 

 

Den komparative metode anvendes for at sammenligne gældende ret i Danmark og England, hvor 

CISG finder anvendelse i forbindelse med internationale løsørekøb i dansk ret. Der anvendes en 

funktionel afgrænsning af det materielle retsområde. Afhandlingen beskæftiger sig derfor med 

retsregler, der udfylder samme funktion i forskellige retssystemer, selvom reglerne ikke benævnes 

ved samme navn, og selvom reglerne ikke formelt set varetager et loyalitetshensyn.
5
 Reglerne har til 

fælles, at de finder anvendelse i forbindelse med illoyal og uredelig adfærd. 

 

I forbindelse med dansk ret anvendes begrebet ”loyalitetsprincippet”,
6
 og i forbindelse med CISG 

og engelsk ret anvendes begrebet ”good faith”, selvom man ikke anerkender et ”good faith” hensyn 

i engelsk ret. 

 

1.3.1.1 Retskilderne i dansk ret 

Dansk ret er en del af den nordiske retstradition, der ligger tæt op ad civil law retstraditionen.
7
 I 

dansk ret anerkendes fire forskellige retskilder: regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets 

natur.
8
 Loyalitetsprincippet finder støtte i flere af disse retskilder, herunder i lovgivningen, hvor 

eksempelvis en lang række af Købelovens bestemmelser forpligter parterne til at udvise loyalt 

                                                 

4
 Nielsen m.fl. (2005) s. 24 ff. 

5
 Se om det funktionalistiske princip Zweigert m.fl. (1998) s. 34; Lando (2004) s. 181; Reimann m.fl. (2006) s. 40. 

6
 Der skelnes ikke i denne forbindelse mellem begreberne loyalitetsprincip, loyalitetspligt og loyalitetshensyn. 

7
 Nielsen m.fl. (2005) s. 59; samt Zweigert m.fl. (1998) s. 285. 

8
 Nielsen m.fl. (2005) s. 27. 
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hensyn til deres medkontrahent.
9
 Afhandlingen fokuserer dog på den del af loyalitetsprincippet, der 

kan udledes af uskrevne retsgrundsætninger og af retspraksis, frem for af konkret lovgivning. 

 

Den juridiske litteratur anerkendes ikke som retskilde i dansk ret. Litteraturen kan dog anvendes 

som et fortolkningsbidrag til at forstå retskilderne og deres anvendelse, hvorfor der er anvendt en 

del juridisk litteratur som inspiration i forbindelse med analysen af loyalitetsprincippet. 

 

1.3.1.2 CISG 

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) er en 

folkeretlig konvention, der danner grundlag for en deklaratorisk regulering af parternes rettigheder 

og forpligtelser i købskontrakter, når parterne driver erhverv i kontraherende stater.
10

 Konventionen 

er inkorporeret i dansk ret ved den Internationale Købelov, der trådte i kraft 1. marts 1990, hvorefter 

CISG træder i stedet for Købelovens regler i forbindelse med internationale løsørekøb, jf. KBL § 1 

a, stk. 4. CISG anvender derfor til at redegøre for loyalitetspligten i internationale løsørekøb. 

 

I forbindelse med CISG afgørelser er de nationale domstole forpligtede til at tage hensyn til 

konventionens internationale karakter, samt til nødvendigheden af at sikre en ensartet anvendelse af 

CISG på tværs af de kontraherende stater, ligesom domstolene skal observere det internationale 

krav om ”good faith”, jf. CISG art. 7 (1). Det betyder, at domstolene ikke må inddrage nationale 

retsprincipper, men at de skal tage udgangspunkt i en selvstændig konventionsfortolkning, når de 

anvender ”good faith” hensynet i en retlig hensynsafvejning. De mest relevante hjælpemidler til at 

sikre en ensartet anvendelse af CISG er den internationale tekst (konventionen), de internationale 

forarbejder,
11

 fremmed retspraksis,
12

 og fremmed ret,
13

 samt den juridiske litteratur. 

                                                 

9
 Se reglerne om omsorgspligt, reklamationspligt, undersøgelsespligt, mv. Købelovens regler antages at være udtryk for 

en kodificering af almindelige obligationsretlige principper, der finder anvendelse på flere typer af kontrakter end køb. 

10
 CISG gælder for løsørekøb, hvor parterne har hjemme i to kontraherende stater, eller hvor forumstatens internationale 

privatretlige regler peger på anvendelsen af national ret i en stat, der har ratificeret CISG, jf. art. 1 (1). 

11
 Forarbejderne til CISG bør dog anvendes med forsigtighed, da de endelige CISG bestemmelser ofte er udtryk for et 

kompromis mellem de involverede lande, se Schlechtriem (1998) s. 61; samt Lookofsky (2008) s. 32 f. 

12
 Nationale domstole er ikke direkte bundet af fremmede afgørelser, de er alene forpligtet til at tage dem i betragtning, 

idet afgørelserne kan have ”persuasive authority”. Se Lookofsky (2008) s. 35. 

13
 Herunder særligt internationale principper i lex mercatoria, UPICC og PECL. Se Andersen (2008) s. 327. 
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Loyalitetsforpligtelsen efter CISG vil blive klarlagt ved hjælp af begrebet ”good faith” i CISG art. 

7(1) samt retspraksis. CISG afgørelserne er kun gyldige i originalversion, hvorfor der er en vis 

usikkerhed forbundet med at fortolke de afgørelser, der er oversat til engelsk. 

 

1.3.1.3 Retskilderne i engelsk ret 

Engelsk ret hører til common law retstraditionen, hvor retskilderne anvendes og vægtes på en anden 

måde end i ciil law traditionen.
14

 I England udleder domstolene som regel konkrete og specifikke 

retsregler (”legal rules”) af eksisterende retspraksis, frem for af lovgivningen. Det er en pragmatisk 

og praktisk orienteret tilgang med en konkret ”reasoning from case to case”. Domstolene er bundet 

af rationalerne i deres tidligere afgørelser, men den tidligere meget strenge ”stare decisis” doktrin er 

blevet mindre streng med tiden, idet domstolene i dag ofte kan undgå at være bundet af en tidligere 

afgørelse, ved at påpege afvigelser i faktum (”distinguish precedent”), eller ved at argumentere for, 

at der alene er tale om et obiter dictum i den tidligere afgørelse.
15

 

 

Selvom domstolene kan foretage friere retlige vurderinger, har ingen af dem dog anerkendt et 

princip om ”good faith” endnu. De engelske dommere nægter således helt at tage hensyn til ”good 

faith”, af hensyn til behovet for forudsigelighed og sikkerhed i erhvervslivets transaktioner. Der er 

dog med tiden blevet udviklet en lang række specielle doktriner og retsregler i retspraksis, der 

anvendes af domstolene til at afhjælpe de samme former for problemer. 

De engelske domstole fokuserer som nævnt på retspraksis, hvorfor retspraksis også vil være i fokus 

i analysen nedenfor. Derudover vil analysen støtte sig en del på den juridiske litteratur, for selvom 

man ikke anerkender litteraturen som retskilde, så kan den anvendes som inspirationskilde, ligesom 

den synes at have en vis betydning i retspraksis, idet domstolene til tider citerer forfatterne.
16

 

 

1.3.1.4 Juridisk afgrænsning 

Som nævnt vil fokus i denne afhandling være loyalitetspligten i kommercielle kontraktforhold 

under kontraktens opfyldelse. Der afgrænses derfor fra kontraktforhold, hvor parterne er forbrugere 

                                                 

14
 Se mere om forskellen mellem dansk og engelsk ret hos Zweigert m.fl. (1998) eller Lando (2004). 

15
 Se eksempelvis Zweigert m.fl. (1998) s. 259 ff. om den nuværende ”binding force of precedent”. 

16
 Lando (2004) s. 99. 
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eller civile, da disse kontrakter typisk bliver behandlet helt anderledes af domstolene, ligesom 

forbrugerforhold reguleres langt strengere end erhvervsforhold i relation til urimelighed/illoyalitet.
17

 

 

Der afgrænses endvidere fra specielle typer af kontraktforhold, der er særligt reguleret eller grundigt 

behandlet i litteraturen: selskabsretlige kontraktforhold, ansættelsesforhold og handelsagenter.
18

 

 

Da fokus ligger på parternes loyalitetsforpligtelse under kontraktens opfyldelse, skal der afgrænses 

fra loyalitetspligten i forbindelse med kontraktens indgåelse, samt efter kontrakten udløb, idet disse 

retsområder typisk er grundigt behandlet i lovgivning, litteratur og/eller praksis. 

 

I forbindelse med kontraktens indgåelse kan det dreje sig om en pligt til at undgå at afbryde 

forhandlingerne på illoyal vis (culpa in contrahendo), at give consideration (engelsk ret), at 

underrette modparten i forbindelse med en sen eller uoverensstemmende accept, at oplyse 

modparten om relevante forhold i forbindelse med aftalens indgåelse, at undgå at misbruge 

fortrolige oplysninger erhvervet under forhandlinger, samt at undgå tilblivelsesmangler. 

 

Efter kontraktens ophør kan det dreje sig om en pligt til fortsat at holde oplysninger tilgængelige for 

modparten, til fortsat at beskytte modpartens fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder, 

samt til at undgå at skabe negativ omtale om modparten eller udøve illoyal konkurrence. 

 

Der afgrænses endeligt fra en undersøgelse af den del af loyalitetspligten, der følger af konkrete 

regler i lovgivningen, eksempelvis reklamationspligter, undersøgelsespligter, omsorgspligter og 

underretningspligter i den danske købelov eller i CISG. Der afgrænses dog ikke fra Aftalelovens § 

36 eller den brede fortolkningsstandard i CISG art. 7, idet disse retlige standarder giver en vis 

fleksibilitet i retstilstanden, der er værd at analysere nærmere. 

 

                                                 

17
 Se eksempelvis EU direktivet af 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler. 

18
 Der afgrænses ikke fra forhandleraftaler, selvom det må bemærkes, at Handelsagentloven i et vist omfang kan tænkes 

at finde analog anvendelse på forhandlerforhold, når omstændighederne i øvrigt taler derfor. 
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1.3.2 Økonomisk metode 

Den økonomiske analyse i afhandlingen (kapitel 3) bygger på den komparative retsøkonomiske 

metode.
19

 Den retsøkonomiske tradition - ”Law and Economics” - er forholdsvis ny, og stammer fra 

USA. Indenfor den retsøkonomiske tradition anvender man økonomiske teorier til at analysere 

forskellige juridiske forhold, eksempelvis hvordan de juridiske regler virker, samt hvilke regler der 

burde gælde i et økonomisk perspektiv.
20

 Domstolene er ikke retligt forpligtede til at følge de 

normative retningslinjer, der kan udledes af den økonomiske teori, idet der er tale om en ren 

økonomisk disciplin.
21

 Teorien kan dog anvendes til at vurdere retsreglerne i retspolitisk øjemed. 

 

I afhandlingens retsøkonomiske analyse skal det undersøges, hvorvidt loyalitetshensynet i praksis 

kan forsvares ud fra økonomiske effektivitetsbetragtninger, herunder hvor vidt domstolenes 

indgriben i parternes kontraktforhold kan forstås ud fra et ønske om at øge parternes velfærd ex ante 

og maksimere den samlede velfærd. Der skal i denne forbindelse udledes generelle normative 

retningslinjer for domstolenes optimale hensynsafvejning i forhold til den retlige indgriben i 

parternes kontraktforhold, hvorefter der foretages en konkret og positiv analyse af retspraksis om 

det retlige aspekt ”misbrug af rettigheder”. Det skal i hver enkelt retssag bestemmes, hvorledes 

domstolene bør agere, samt hvorvidt deres faktiske retsanvendelse er i overensstemmelse hermed.  

 

Der er fokus på afvejningen af hensynet til retlig fleksibilitet ved værdiskabende modifikation af 

kontrakten ex post mod hensynet til parternes muligheder for at kunne forudsige deres retsstilling, 

ved at håndhæve kontrakten efter dens ordlyd uden domstolenes indblanding. 

 

1.3.2.1 Teorien om ufuldstændige kontrakter og domstolenes optimale rolle 

I praksis er parterne typisk kun i stand til at skrive ufuldstændige kontrakter på grund af 

transaktionsomkostninger, imperfekt information og strukturel usikkerhed, og i denne forbindelse 

                                                 

19
 Se Reimann m.fl. (2006) s. 845 f. og Tvarnø (2000) s. 82 f. om disciplinen komparativ retsøkonomi. 

20
 Veljanovski (2007) s. 1 ff.; Schäfer m.fl. (2004) s. 3; Raaschou-Nielsen m.fl. (2004) s. 11. 

21
 Se om retsøkonomiens begrænsede betydning for retsvidenskaben hos Nielsen m.fl. (2005) s. 353 ff. Se dog også 

Schäfer m.fl. (2004) s. 15 ff. om at økonomisk teori med fordel bør anvendes af domstolene, idet de får mulighed for at 

vurdere alternative løsninger ud fra samfundsmæssige effektivitetskriterier, inden de træffer den endelige beslutning. 

Schäfer argumenterer således for, at domstolene bør inddrage retsøkonomiske analyser i fastlæggelsen af gældende ret. 
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spiller domstolene en vigtig rolle ved at forsøge at genskabe den perfekte kontrakt mellem parterne, 

for at maksimere parternes velfærd ex ante. Domstolene skal dog ikke kun tage hensyn til parternes 

velfærd i den konkrete sag, de bør tage hensyn til de samlede incitamentsvirkninger og 

sagsomkostninger, som den konkrete afgørelse medfører, jf. Kaldor-Hicks effektivitetskriteriet.  

 

Analysen af de forhold, der indgår i domstolenes optimale hensynsafvejning, bygger videre på 

Shavell´s model for optimal fortolkning af kontrakter fra 2006.
22

 Der opstilles normative 

retningslinjer for domstolenes hensynsafvejning, i relation til en retlig indgriben i parternes 

kontraktforhold, hvilket anvendes til at foretage en konkret og kvalitativ analyse af afgørelserne i 

dansk og engelsk ret omkring det retlige aspekt ”misbrug af rettigheder”. Den økonomisk optimale 

hensynsafvejning diskuteres herefter komparativt, ved en sammenligning af dansk og engelsk ret. 

 

1.3.2.2 Økonomisk afgrænsning  

Den retsøkonomiske analyse udgangspunkt i teorien om ufuldstændige kontrakter og domstolenes 

optimale hensynsafvejning og retlige indgriben i relation hertil. Derfor skal der tages stilling til, 

hvor vidt det i konkrete situationer er optimalt for domstolene at gribe ind i parternes retsforhold, 

via fortolkning, udfyldning eller modifikation af kontrakten, idet alle relevante økonomiske 

konsekvenser inddrages i hensynsafvejningen. 

 

Det er i denne forbindelse nødvendigt at afgrænse fra en analyse af, hvilke kontraktretlige 

misligholdelsesbeføjelser, der i den konkrete situation ville have været at foretrække. Der er 

forskellige investerings- og misligholdelsesincitamenter forbundet med anvendelsen af forskellige 

former for beføjelser, hvilket man med fordel kunne inkorporere i den optimale hensynsafvejning.
23

  

 

Det kunne også være interessant at analysere parternes koncipering af kontrakter i praksis i en 

kontraktøkonomisk vinkel, for at undersøge i hvilket omfang parterne selv er i stand til at eliminere 

                                                 

22
 Shavell (2006). 

23
 Det er et spørgsmål om, hvilke beføjelser, der giver de bedste incitamenter til at skabe ”efficient reliance”, ”efficient 

breach” samt ”efficient precaution”. Se Hermalin m.fl. hos Polinsky m.fl. (2007) s. 99 ff. og Miceli (2004) kapitel 5. 
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truslen om strategisk adfærd fra modpartens side.
24

 Dette ville vise, i hvilket omfang markedet er i 

stand til at sørge for adækvate løsninger. En kontraktøkonomisk vinkel på problemet med illoyalitet 

ville desuden åbne op for en diskussion af, hvilken form for proaktiv rolle erhvervsjuristen bør 

spille i relation til at forhandle og koncipere optimale kontrakter.
25

 Der må dog afgrænses herfra, 

idet der i afhandlingen forudsættes, at parterne ikke selv kan eliminere strategisk adfærd, idet de 

ikke er i stand til at aftale velfungerende rammer for genforhandling af kontrakten, ligesom 

normerne for redelig adfærd i langvarige kontraktforhold heller ikke kan hindre opportunisme. 

 

Endelig skal den retsøkonomiske analyse afgrænses i relation til det retlige loyalitetsprincip, idet det 

ikke giver mening at analysere alle princippets aspekter i denne afhandling. Der er derfor valgt et 

fokus på aspektet ”misbrug af rettigheder”, der anvendes forskelligt i dansk og engelsk ret. 

 

1.3.3 Integreret metode 

I den integrerede analyse (kapitel 4) skal der tages stilling til, hvilke retspolitiske problemstillinger, 

de to forudgående analyser har givet anledning til, samt hvor vidt den gældende retstilstand bør 

ændres eller ej. Det er udtryk for en normativ tilgang. Desuden skal der perspektiveres i relation til 

loyalitetsprincippets fremtidige anvendelse. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

24
 Nazarian (2007) s. 80 ff. I en sådan analyse ville man inddrage diskussionen om, hvordan virksomhederne vil 

organisere sig, herunder hvordan de bør allokere de residuale rettigheder til de aktivspecifikke investeringer imellem 

sig, samt hvorvidt de bør integreres til én virksomhed, hvis der er stor risiko for opportunisme (”make-or-buy”). Se 

økonomer som Hart eller Williamson om behandling af sådanne emner indenfor kontraktteorien. 

25
 Det må her bemærkes, at cand.merc.jur studiets fokus på erhvervsjuridisk virksomhedsstyring lægger op til en 

fremadrettet problemløsning gennem koncipering af økonomisk og juridisk fornuftige kontrakter (”conflict avoidance”), 

frem for en bagudrettet konfliktløsning (”conflict solution”). Dahl m.fl. (2008) s. 26 ff.; og Nielsen m.fl. (2005) s. 52 ff. 
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1.4 Struktur 

Afhandlingen indledes med en komparativ juridisk analyse i kapitel 2, hvor der redegøres for 

retstilstanden i dansk ret, CISG, samt i engelsk ret. Der afsluttes med en komparativ vurdering. 

Herefter indledes den komparative retsøkonomiske analyse i kapitel 3, idet der redegøres for 

domstolenes optimale hensynsafvejning, ligesom der foretages en konkret økonomisk analyse af 

retspraksis i relation til det retlige aspekt ”misbrug af rettigheder”. Endelig tages der i den 

integrerede analyse i kapitel 4 stilling til, hvilke retspolitiske overvejelser, de forudgående analyser 

har givet anledning til. Der konkluderes i kapitel 5. 
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2 Komparativ juridisk analyse 

2.1 Indledning 

Loyalitetsprincippet anvendes i forskellig udstrækning og i forskellige situationer i dansk ret, 

engelsk ret og CISG. Nedenfor skal det analyseres, hvordan man i de forskellige retssystemer 

håndterer situationer, hvor et loyalitetshensyn kan være relevant at inddrage, idet parterne handler 

”illoyalt” under kontraktens opfyldelse. 

 

2.2 Generelt om loyalitetsprincippet 

Loyalitetsprincippet anerkendes i mange forskellige retssystemer, men det anvendes i forskellig 

udstrækning og på forskellig vis. Princippet kendes oprindeligt fra Tyskland, hvor domstolene som 

nogle af de første i Europa opstillede et almindeligt princip om, at parterne i kontraktforhold skal 

handle i overensstemmelse med redelig forretningsskik.
26

 Domstolene anvendte BGB § 242 om 

”Treu und Glauben” og BGB § 157 om fortolkning i overensstemmelse med redelig forretningsskik 

til at tilpasse tysk ret til de gældende samfundsmæssige værdinormer. Domstolene har i praksis 

anvendt bestemmelserne til at pålægge parterne en pligt til at samarbejde loyalt med hinanden, til at 

varetage hinandens interesser i rimeligt omfang og forhindre modparten i at lide unødige tab, til 

ikke at handle i strid med tidligere forventningsdannende adfærd (estoppel), til at underrette og 

oplyse hinanden om væsentlige forhold, samt til ikke at misbruge deres indbyrdes rettigheder. 

 

Loyalitetsprincippet kendes også i amerikansk ret, under betegnelsen ”good faith and fair dealing”. 

Her pålægges parterne en pligt til at iagttage redelig handlemåde ved kontraktens opfyldelse, 

ligesom princippet er blevet påberåbt ved fortolkning og udfyldning af kontrakter.
27

 I UPICC
28

 og 

PECL
29

 anerkendes ”good faith” som et grundlæggende retsprincip, og i lande som Spanien, 

Schweiz, Holland, Frankrig, Belgien, Grækenland og Italien har man ligeledes krav om loyalitet.
30

 

                                                 

26
 Lando (1998) s. 414 f.; Madsen (1982) s. 166; Gomard (2008) s. 22. 

27
 Lando m.fl. (2006) s. 43 f. 

28
 Unidroit Principles of International Commercial Contracts udsendt af Unidroits Governing Council. 

29
 Principles of European Contract Law udarbejdet af The Commission of European Contract Law. 

30
 Gomard (2008) s. 22; Lando (1998) s. 415 f.; Lando m.fl. (2006) s. 44 f. 
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2.3 Dansk ret 

2.3.1 Loyalitetsprincippet 

Der findes intet generelt lovfæstet loyalitetsprincip for kommercielle kontraktforhold i dansk ret, og 

domstolene har heller ikke endnu eksplicit anerkendt et almindeligt ulovfæstet loyalitetsprincip. Det 

antages imidlertid i den juridiske litteratur, at der gælder en generel forpligtelse til at handle loyalt 

overfor modparten.
31

 Loyalitetsprincippet finder støtte i retspraksis, samt i de obligationsretlige 

hensyn, der blandt andet ligger bag Købelovens regler om reklamationspligt, omsorgspligt, mv. 

 

Princippet opfattes som en retlig standard, og indholdet af loyalitetsforpligtelsen ændrer sig derfor i 

takt med de gældende samfundsmæssige normer for redelig handlemåde i kontraktforhold.
32

 Der er 

tale om en retsgrundsætning, der hører til de reale hensyn i retskilden forholdets natur, hvorfor 

domstolene kan anvende loyalitetshensynet i den obligationsretlige argumentation og 

hensynsafvejning. I praksis anvendes loyalitetshensynet derfor ved fortolkning eller udfyldning, 

samt ved tilsidesættelse/ændring af kontraktvilkår, der strider mod kravet om redelighed.
33

 

 

I litteraturen omtales de forskellige aspekter af det kontraktretlige loyalitetsprincip, der har givet sig 

til udtryk i domstolenes praksis. Det gælder en gensidig pligt til - i rimeligt omfang - at tage hensyn 

til modpartens interesser, samt at hindre at modparten lider unødige tab,
34

 navnlig i de situationer, 

hvor modparten af forskellige årsager er forhindret i selv at varetage sine interesser.
35

 Det betyder, 

at parterne er forpligtede til i passende omfang at foretage positive handlinger, eller undlade at 

udføre skadegørende handlinger, for at hindre at modparten lider tab. 

 

                                                 

31
 Se Andersen (2008) s. 462 om en almindelig loyalitetsgrundsætning; Gomard (2008) s. 25f. om en grundsætning om 

redelighed; Lando (2005) s. 21f. om en grundsætning om redelighed og billighed; Andersen m.fl. (2005) s. 29 om den 

obligationsretlige loyalitetspligt; Ussing (1961) s. 23 om en pligt til at tage hensyn til hinandens interesser; samt 

Madsen (1982) s. 165 om den kontraktbestemte loyalitetspligt. 

32
 Lando (2005) s. 21 f.; Madsen (1982) s. 165 f.; samt Gomard (2008) s. 19 f. 

33
 Lando m.fl. (2006) s. 45 f. 

34
 Andersen m.fl. (2006) s. 444 f.; Ussing (1961) s. 23; Gomard (2006) s. 50; Andersen (2008) s. 108 og 461 f. 

35
 Ussing (1961) s. 23; Andersen m.fl. (2005) s. 29: Gomard (2006) s. 50; Nazarian (2007) s. 29. 
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Det antages ligeledes, at der gælder en almindelig omsorgspligt, udover den omsorgspligt der 

indtræder ved købers fordringshavermora jf. Købelovens regler.
36

 Der gælder desuden en 

oplysningspligt og en løbende underretningspligt, hvorved det påhviler parterne aktivt at oplyse og 

underrette hinanden om vigtige forhold, i de tilfælde hvor manglende underretning kan medføre 

betydelige tab for modparten.
37

 Derudover påpeger visse forfattere, at domstolene kan forpligte 

parterne til at samarbejde loyalt om kontraktens opfyldelse, især hvor kontraktforholdet bygger på 

et særligt tillidsforhold som i forhandleraftaler eller samarbejdsaftaler, hvor det er nødvendigt at 

parterne handler åbent og i tillid til hinanden, for at samarbejdet kan fungere.
38

 

 

Endvidere anerkender man en lære om retsmisbrug, hvorved parterne forhindres i at udnytte en 

rettighed eller beføjelse, når det vil være illoyalt og/eller urimeligt at gøre den gældende.
39

 Denne 

type afgørelse bygger især på hensynet til at undgå værdispild og sikre proportionalitet i 

rettighedsudøvelsen mellem parterne. Det indebærer et forbud imod, at parterne udøver decideret 

chikane mod hinanden, eller på anden måde forsøger at gøre deres rettigheder gældende på en måde 

parterne ikke havde tilsigtet i forbindelse med aftalens indgåelse, og som virker særligt byrdefuldt 

overfor modparten. Forbuddet indebærer, at parterne i særlige tilfælde må tåle kontraktændringer, 

når domstolene vurderer, at det er den eneste måde, hvorpå man kan nå til et rimeligt resultat.
40

  

 

Endelig må loyalitetsprincippet indeholde en regel om estoppel, idet parterne ikke må handle i strid 

med deres tidligere adfærd, når modparten har ageret i tillid til denne adfærd.
41

 Der gælder også en 

almindelig reklamationspligt, hvorefter parterne skal sørge for at reklamere indenfor rimelig tid, for 

at gøre modparten opmærksom på, hvordan man forholder sig til eksempelvis misligholdelse, så 

modparten kan undgå at lide unødige tab.
42

 

 

                                                 

36
 Andersen (2008) s. 115 og s. 462. 

37
 Se Andersen m.fl. (2005) s. 68; samt Gomard (2008) s. 24 om at oplysningspligten har hjemmel i culpareglen. Se om 

underretningspligten hos Gomard (2006) s. 50 f.; Madsen (1982) s. 167; samt Ussing (1961) s. 87 og s. 141. 

38
 Se Andersen (2008) s. 462; samt Madsen (1982) s. 165 om at anse kontraktforholdet som et samarbejde. 

39
 Gomard (2006) s. 51; samt Andersen (2008) s. 57 f. og s. 463 f. 

40
 Madsen (1982) s. 169 f.; Andersen m.fl. (2006) s. 447 ff.  

41
 Dette må følge af en almindelig fortolkning af parternes adfærd eller af en urimelighedsvurdering efter AFTL § 36. 

42
 Andersen (2008) s. 462; samt Gomard (2006) s. 58, der også taler om en almindelig rykkepligt for kreditor. 
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Ovenstående kan sammenfattes således, at parterne i et kontraktforhold er forpligtede til at handle 

loyalt overfor hinanden i forbindelse med kontraktens opfyldelse og i forbindelse med anvendelsen 

af de indbyrdes rettigheder. Det er dog ikke muligt hverken at foretage en udtømmende opremsning 

af samtlige de loyalitetsforpligtelser, der pålægges parterne i løbet af et kontraktforhold,
43

 eller på 

forhånd at fastlægge loyalitetsforpligtelsens præcise indhold, idet loyalitetshensynet altid indgår i en 

samlet hensynsafvejning ud fra de konkrete omstændigheder. Loyalitetsforpligtelsen er med andre 

ord relativ.
44

 Det er alene muligt at inddele loyalitetsprincippet i overordnede retlige aspekter ud fra 

retspraksis, og analysen af retspraksis nedenfor er derfor udtryk for en skridtvis tilnærmelse til 

loyalitetsprincippet, med udgangspunkt i konkrete afgørelser.
45

 

 

2.3.2 Domstolenes anvendelse af loyalitetsprincippet 

Domstolene anvender loyalitetsprincippet ved fortolkning og udfyldning af kontrakter, samt ved 

tilsidesættelse/ændring af kontraktvilkår, der strider mod et krav om redelighed.
46

 Der skal kort 

redegøres for disse forskellige tilgange til anvendelsen af loyalitetsprincippet. 

 

Domstolene anvender fortolkning til at udlede parternes rettigheder og pligter i kontraktforholdet, 

når disse ikke er udførligt eller tydeligt beskrevet i kontrakten, og der derfor opstår tvivl om deres 

indhold. Kontraktens retsvirkninger udledes ud fra parternes udtrykkelige eller stiltiende vilje og 

forudsætninger.
47

 Fortolkningslæren baserer sig på domstolenes retspraksis, og der er heri udtrykt 

en tendens til rimelighedsfortolkning.
48

 Det indebærer, at domstolene ved fortolkning tager hensyn 

til gensidighed og proportionalitet, samt at der tilsigtes en vis balance mellem parternes rettigheder 

                                                 

43
 Se Gomard (2008) s. 23 om at loyalitetsprincippets præcise indhold ikke kan opstilles. 

44
 Madsen (1982) s. 165; Andersen m.fl. (2006) s. 444 f.; samt Nazarian (2007) s. 35 og s. 198 om helhedsvurderingen, 

samt s. 275 ff. om den relative loyalitetspligt i norsk ret, der minder meget om den danske. 

45
 Se Gomard (2008) s. 23 om nødvendigheden af en sådan tilnærmelse. 

46
 Lando m.fl. (2006) s. 45 f.; samt Madsen (1982) s. 167 ff. 

47
 Gomard (1996) s. 245 ff. og 249 ff.; samt Lando m.fl. (2006) s. 112 ff. Der tages hensyn til parternes fælles 

opfattelse, den naturlige eller sædvanlige/branchemæssige forståelse af kontraktens ordlyd og indholdsmæssige 

sammenhæng, samt øvrige forhold – herunder formålet med kontrakten, kontrakttypen, tidsperspektivet, parternes 

kommercielle status, parternes relationer til hinanden, parternes adfærd og erklæringer ved kontraktens indgåelse og 

efterfølgende, samt praksis opstået mellem parterne. 

48
 Andersen m.fl. (2006) s. 416 ff. 
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og forpligtelser. I praksis er det derfor ofte udtryk for et retligt loyalitetshensyn, når usædvanlige og 

særligt byrdefulde standardvilkår fortolkes indskrænkende.
49

 

 

Udfyldning anvendes i modsætning til fortolkning til at udlede parternes rettigheder og pligter, når 

kontrakten er helt tavs på det pågældende område, idet der derved slet ikke er holdepunkter for en 

bestemt fortolkning af kontrakten.
50

 Der er typisk en flydende overgang mellem fortolkning og 

udfyldning, og det er derfor ikke altid klart hvilken metode domstolene egentlig anvender, når de 

pålægger parterne en loyalitetsforpligtelse. I forbindelse med udfyldning af kontrakter vil 

domstolene typisk anvende en friere pragmatisk argumentation, for at finde frem til en passende 

regulering af de forhold, som kontrakten ikke selv tager stilling til. Man tilstræber at finde rimelige 

og afbalancerede typeløsninger, der stemmer overens med deklaratorisk ret.
51

 I argumentationen 

indgår hensyn til kontraktfrihed, proportionalitet, parternes risikofordeling, ligevægt, retssikkerhed, 

forudsigelighed, kontinuitet, værdispild, berettigede forventninger, tillid, loyalitet, mv.
52

 

 

I forbindelse med både fortolkning og udfyldning kan domstolene anvende et loyalitetshensyn, 

uanset om parterne har aftalt en loyalitetspligt i kontrakten eller ej, idet det typisk anses for at være 

en typeforudsætning for parterne, at de begge handler loyalt overfor modparten.
53

 Loyalitetskravet 

må derfor afgrænses ud fra hvad man almindeligvis og sædvanligvis vil kunne kræve af parterne. I 

tilfælde, hvor fortolkning og udfyldning ikke kan anvendes, kan domstolene i stedet tilsidesætte 

eller ændre kontraktvilkår, der strider mod kravet om redelighed og billighed, via Aftalelovens § 36, 

forudsætningslæren eller ved hjælp af en friere retlig argumentation. 

                                                 

49
 Byrdefulde kontraktvilkår kan behandles ud fra tre vinkler: vedtagelse, fortolkning og udfyldning, selvom de tre 

områder ikke klart kan adskilles, se Gomard (1996) s. 183 ff. Se om indskrænkende fortolkning af urimelige 

standardvilkår (contra proferentem) i Andersen (2008) s. 331 ff.; Andersen m.fl. (2006) s. 404 ff. Se om tilsidesættelse 

af urimelige ansvarsfraskrivelser, konventionalbøder, mv. efter AFTL § 36 Andersen (2008) s. 435 ff. 

50
 Udfyldningsregler kan være baggrundsret (lovregler), sædvaner, kutymer eller almindelig skik og brug. Endvidere 

anvendes typeforudsætninger, parternes adfærd, den hypotetiske vilje, almindelige retsgrundsætninger, lex mercatoria 

(almindeligt accepterede principper i international handel), retspraksis, og friere rimelighedsovervejelser. Se Andersen 

(2008) s. 434 ff. og s. 342 ff.; Lando m.fl. (2006) s. 132; samt Andersen m.fl. (2006) s. 454 f. 

51
 Gomard (1996) s. 259 ff. 

52
 Andersen (2008) s. 451 ff.; Andersen m.fl. (2005) s. 28 ff. Se også Madsen (1982) s. 166 om loyalitetskravet som 

resultat af en ”retlig afvejning af omsætningens faktiske og for en pragmatisk betragtning ønskelige vilkår”.  

53
 Andersen (2008) s. 462. Loyalitetspligten følger af aftalens naturalia negotii, se Andersen m.fl. (2006) s. 444 f.. 
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Aftalelovens § 36 giver domstolene hjemmel til at tilsidesætte eller ændre kontraktvilkår, der er 

urimelige eller i strid med redelig handlemåde, men bestemmelsen anses ikke for fuldstændigt at 

have opslugt loyalitetsprincippet.
54

 Bestemmelsen omfatter tilblivelsesmangler, indholdsmangler 

samt efterfølgende omstændigheder, og den tager sigte på kontrakter eller kontraktvilkår, der er 

usædvanlige og særligt byrdefulde for den ene part, og hvor forholdet mellem parternes rettigheder 

og pligter er væsentligt forrykket fra normalsituationen, og hvor kontrakten efter en konkret og 

samlet helhedsvurdering synes ude af balance.
55

 

 

Selvom der ikke principielt er noget til hinder for, at § 36 kan anvendes på kommercielle 

kontraktforhold, så anses det typisk for at måtte være en absolut undtagelse, og bestemmelsen 

bruges derfor kun i helt ekstraordinære tilfælde mellem erhvervsdrivende.
56

 Kommercielle 

kontraktparter bør selv være i stand til at tage højde for de relevante forretningsmæssige risici, samt 

forhandle sig frem til rimelige og afbalancerede vilkår.
57

 Domstolenes tilbageholdenhed med at 

henvise til § 36 kan derfor forklares med, at man ikke ønsker en almindelig urimelighedscensur i 

kommercielle erhvervsforhold. 

 

Forudsætningslæren er blevet mindre betydningsfuld efter indførelsen af Aftalelovens § 36, men 

den er ikke fuldstændigt blevet fortrængt.
58

 Forudsætningslæren anvendes, når kontrakten (løftet) 

viser sig at have fået en helt anden betydning, end parterne havde forestillet sig ved aftalens 

indgåelse, idet parternes forudsætninger er svigtede. Forudsætningerne er enten bristede på grund af 

senere indtrufne omstændigheder eller de har vist sig at være urigtige. Forudsætningslæren giver 

herefter domstolene mulighed for - i helt særlige tilfælde - at tilsidesætte et løfte, når tre betingelser 

                                                 

54
 Andersen m.fl. (2006) s. 445; Madsen (1982) s. 165; samt Gomard (2008) s. 25 f. 

55
 Andersen m.fl. (2006) s. 216 ff. 

56
 Bestemmelsen anvendes typisk i tilfælde, hvor der er tale om usædvanligt byrdefulde standardvilkår, og hvor den 

nødlidte part er i en underlegen position. Se om anvendelsen af § 36 i erhvervskontrakter Gomard (1996) s. 186 f.; 

Gomard (2008) s. 16 f.; Dahl m.fl. (2008) s. 119; Madsen (1982) s. 168; samt Andersen m.fl. (2006) s. 447 f. 

57
 Andersen (2008) s. 426; samt L. L. Andersen (2005) s. 249 f. og s. 239, hvor der henvises til forarbejderne bag 

ændringen af Aftalelovens § 36 i 1994 med ”Det forudsættes, at der udvises særlig tilbageholdenhed med at ændre 

aftalevilkår i rene erhvervsforhold, hvor aftalen bl.a. bygger på økonomiske og risikomæssige overvejelser m.v.”. 

58
 Gomard (1996) s. 178; samt Andersen m.fl. (2006) s. 227. 
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om kendelighed, væsentlighed og relevans er opfyldt.
59

 Betingelsen om relevans er tæt forbundet 

med spørgsmålet om illoyalitet, idet modpartens illoyale adfærd netop kan gøre det mere relevant at 

pålægge denne part risikoen for, at forudsætningen var urigtig eller bristede.
60

 Udgangspunktet er 

dog, at kommercielle parter selv bærer risikoen for deres egne forudsætninger. 

 

2.3.3 Retspraksis 

I det følgende skal retspraksis i relation til de mest fremtrædende aspekter af loyalitetsprincippet 

analyseres, idet denne praksis udtrykker domstolenes faktiske anvendelse af loyalitetshensynet. 

 

2.3.3.1 Gensidig hensyntagen 

De danske domstole har igennem tiden fastslået, at der gælder et almindeligt princip om, at parterne 

i kontraktforhold skal udvise gensidig hensyntagen. I nyere retspraksis fremgår det eksempelvis af 

U.2008.1911.H. Selvom sagen i det væsentligste er dækket af markedsføringsretlige regler om 

illoyal markedsadfærd, så kommer Højesteret i sin begrundelse med en generel henvisning til 

parternes loyalitetsforpligtelse, hvilket gør dommen relevant. Højesteret påpeger, at parterne i hele 

kontraktens løbetid er pålagt en gensidig loyalitetspligt, og at en eneforhandler skal virke loyalt og 

aktivt for afsætningen af leverandørens produkter, selv i perioden fra kontraktforholdets opsigelse 

til dets ophør. Det kan fortolkes som en pligt til gensidig hensyntagen eller til at samarbejde. 

 

I den konkrete sag var en dansk eneforhandler under opsigelsesperioden påbegyndt markedsføring 

af nye produkter på en måde, så der opstod risiko for forveksling med den hidtidige leverandørs 

produkter, ligesom markedsføringen af produkterne var vildledende. Højesteret fandt, at 

leverandøren var berettiget til at hæve eneforhandlerforholdet før tiden, på grund af forhandlerens 

groft illoyale og aftalestridige adfærd.
61

 At adfærden er både aftalestridig og illoyal viser, at 

domstolen pålægger parterne en generel loyalitetsforpligtelse, udover hvad der følger af kontraktens 

                                                 

59
 Forudsætningen skal være væsentlig og bestemmende for det afgivne løfte, dette skal være kendeligt for modparten, 

og det skal være relevant at lægge risikoen for den svigtende forudsætning på modparten, Andersen (2008) s. 405 ff. 

60
 Se eksempelvis Gomard (1996) s. 217: ”Der kan som i UfR 1970.314 H lægges vægt på, om den ene part på illoyal 

måde har modvirket den anden parts interesser”; samt Lando (1998) s. 416. 

61
 Se dommen s. 1912-1913. Det var skrevet i kontrakten, at leverandøren havde ret til med øjeblikkelig virkning at 

hæve kontrakten, hvis eneforhandleren solgte eller markedsførte konkurrerende produkter uden leverandørens tilladelse. 
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ordlyd. Leverandørens særlige vederlagspligter overfor forhandleren var i øvrigt bortfaldet ud fra et 

forudsætningssynspunkt, og der skulle ikke betales nogen engangskompensation til eneforhandleren 

ved samarbejdets ophør, idet leverandørens løfte herom ansås for bortfaldet.
62

 Det viser, at det kan 

være rimeligt at pålægge en illoyal part risikoen for, at modpartens forudsætning for aftalen svigter. 

 

Illoyalitet kan også få betydning for vurderingen af, om en misligholdelse kan kvalificeres som 

væsentlig. Dette illustreres af dommen U.2000.116.H. Sagen drejede sig om en samarbejdsaftale 

mellem to parter om udvikling og drift af en digital database. Den ene part (A) skulle stå for at 

udvikle databasen, mens den anden part (R) skulle sørge for at holde databasen opdateret med 

højaktuelle informationer, samt at markedsføre databasen overfor brugerne. Brugerbetalingen skulle 

gå til A, som derfor var helt afhængig af, at R holdt databasen opdateret. Databasen blev klar til 

tiden, men den blev ikke opdateret som aftalt, og den mistede derfor hurtigt sin værdi. A påstod, at 

R i væsentlig grad havde misligholdt kontrakten ved ikke at opdatere databasen, ved ikke at 

markedsføre databasen i nødvendigt og professionelt omfang, samt ved at modarbejde projektet 

(illoyalt) igennem hele forløbet.  

 

Hverken landsretten eller Højesteret fandt det muligt at fastslå, at R havde misligholdt kontrakten i 

væsentlig grad i relation til de to sidste påstande, hvorfor der ikke var tale om illoyal adfærd. 

Højesteret fandt dog, at R havde misligholdt kontrakten væsentligt ved ikke at opdatere databasen, 

idet dette var af afgørende betydning for A´s indtjening, samt at A derfor var berettiget til at hæve 

kontrakten og kræve erstatning. Selvom der ikke var tale om decideret illoyal adfærd, så synes der 

at være lagt vægt på et loyalitetshensyn i sagen. Højesteret påpegede, at opdateringen var af 

væsentlig betydning for databasens brugbarhed, og derfor kan dommen tages til udtryk for, at 

parterne er forpligtede til at samarbejde loyalt om kontraktens opfyldelse, samt tage hensyn til 

modpartens interesser, herunder interessen i at kunne skabe sig en indtjening ved et fælles projekt. 

 

Højesterets afgørelse i dommen U.1999.1943.H er også relevant at inddrage i dette henseende. Her 

havde en producent uden varsel og i øvrigt uberettiget ophævet en eneforhandlerkontrakt, og han 

blev derfor erstatningsansvarlig overfor forhandleren.
63

 Et mindretal i Højesteret påpegede i 

                                                 

62
 Parterne havde aftalt, at forhandleren skulle have to engangsvederlag, da kontrakten var opsagt med forkortet varsel. 

63
 Producenten havde ved ophævelsen af kontrakten givet en lang række begrundelser, men ingen af disse holdt stik 

ifølge Sø- og Handelsretten eller Højesteret. Det gjaldt eksempelvis påstanden om, at forhandleren ikke havde aftaget 
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forbindelse med erstatningsudmålingen, at man med den uberettigede ophævelse og 

omstændighederne i forbindelse hermed groft havde tilsidesat hensynet til modparten, hvilket måtte 

betyde, at kravene til beviset for forhandlerens tab kunne lempes.
64

 Loyalitetsprincippet kan således 

også tænkes at spille ind i relation til overvejelser om, hvilken bevisbyrde parterne skal løfte. 

 

U.2005.3272.H viser omvendt en adfærd, der ikke kan karakteriseres som illoyal. Her fastslog 

Højesteret, at designeren (D) hverken havde handlet hverken illoyalt eller i strid med god 

markedsføringsskik ved at sælge de af producenten (P) fravalgte modeller af brillestel til 

tredjemand, selv om P ifølge parternes samarbejdsaftale havde førsteret til nye designs. 

 

En anden dom, der kan illustrere grænserne for loyalitetsforpligtelsen er U.2000.656.H. I sagen 

havde to parter indgået kontrakt, idet den ene part (S) skulle komponere musikken til en ballet, som 

et teater (T) havde planer om at opføre. Uden at det kunne bebrejdes nogen af parterne, viste det sig 

at være umuligt at fremføre balletten. Det aftalte vederlag bestod af et honorar samt royalty i 

forbindelse med opførelsen. Langt størstedelen af den forventede betaling var royalty. Da balletten 

ikke kunne opføres, måtte S imidlertid nøjes med det beskedne honorar på 100.000 kr. Det fremgik 

af sagens omstændigheder, at begge parter havde forudsat, at balletten skulle opføres, og at man 

aldrig før havde oplevet en situation, hvor det blev umuligt at gennemføre en planlagt forestilling.  

 

Et flertal i Højesteret gav S medhold i, at vederlaget måtte justeres til fordel for ham, idet 

forudsætningen om et større vederlag var væsentlig for S, hvilket var kendeligt for T, ligesom det 

var relevant at pålægge T risikoen for den bristede forudsætning.
65

 Man lagde herved vægt på, at det 

måtte have formodningen imod sig, at S skulle have påtaget sig en pligt til at komponere musikken 

alene mod honoraret på 100.000 kr., og at S måtte formodes at ville have stillet sig anderledes, hvis 

                                                                                                                                                                  

og solgt den aftalte mængde ost på det engelske marked. Mængdeangivelsen var alene anført som en vejledende 

mængde (potential target) i kontrakten, og skulle i øvrigt revideres årligt, så forhandleren var ikke bundet heraf. 

64
 2 ud af 5 dommere mente, at loyalitetsprincippet skulle spille en afgørende rolle ved erstatningsudmålingen. 

65
 Mindretallet mente dog ikke at det var rimeligt at pålægge T risikoen for, at opførelsen ikke blev til noget, fordi S 

selv kunne have gjort opførelsen af balletten til en betingelse i kontrakten. Se også M.B. Andersen (2005) s. 379 ff. 
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risikoen for manglende opførelse havde været kendt på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Den 

forudsatte balance i kontrakten var afgørende forrykket, og vederlaget blev justeret til 300.000 kr.
66

  

 

Dommen er relevant i relation til at afgrænse loyalitetsprincippets anvendelse, idet Højesteret i 

deres præmisser nævner, at T ikke direkte har handlet illoyalt ved ikke at opføre balletten, men at 

der omvendt heller ikke har foreligget egentlig force majeure i alle årene. Der har derfor været tale 

om en hensynsafvejning, hvor loyalitetshensynet kan have spillet en rolle, idet afgørelsen faldt ud til 

fordel for S, selvom T´s adfærd ikke har været decideret illoyal. 

 

En anden dom, der kan bruges til at afgrænse loyalitetspligten, er U.1986.824.V. Sagen drejede sig 

om en kundekortoverenskomst mellem et benzinselskab (B) og dennes forhandlere (F), hvoraf det 

fremgik, at forhandlerne selv hæftede for salg af benzin på kundekort til kunder, der var optaget på 

en udsendt stopliste. Vilkåret var ikke tidligere blevet håndhævet af benzinselskabet, ligesom der 

kun havde været meget få personer på listen tidligere, men benzinselskabet var nu begyndt at 

håndhæve vilkåret, samtidig med at stoplisten var blevet væsentligt længere. En forhandler krævede 

herefter vilkåret tilsidesat som urimeligt efter Aftalelovens § 36.  

 

Vestre Landsret gav benzinselskabet medhold i, at vilkåret var rimelig begrundet, samt at der ikke 

var pålagt forhandlerne en urimelig byrde med hensyn til at tjekke stoplisten ved salg, selv om 

stoplisten var blevet væsentligt længere end tidligere. Deraf kan udledes, at det hverken er illoyalt 

eller urimeligt at stille begrundede krav til ens kontraktpartnere, Forhandlerne havde - ved at 

acceptere overenskomsten - også accepteret at overholde de rimelige og saglige betingelser for 

benyttelse af kundekortene, som benzinselskabet efterfølgende måtte udstede, selvom det måtte 

indebære en større arbejdsbyrde end tidligere. 

 

                                                 

66
 Se M. B. Andersen (2005) s. 380 ff. for en kritik af dommen, om at domstolene i almindelighed bør undlade at danne 

sig meninger om, hvad parterne antageligvis ville have aftalt under forskellige omstændigheder, idet det netop i 

erhvervsforhold må have formodningen imod sig, at parterne skulle ”glemme noget” i forbindelse med fastsættelsen af 

betalingsvilkårene, da økonomien er ét af de vigtigste og mest diskuterede forhandlingspunkter i et kontraktforhold. 
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2.3.3.2 Oplysningspligt og underretningspligt 

Ifølge retspraksis gælder der en generel oplysningspligt mellem parterne, hvorefter de er forpligtet 

til loyalt at oplyse hinanden om væsentlige og byrdefulde forhold, både ved kontraktens indgåelse 

og under kontraktens opfyldelse. I U.1976.21/2.H fastslog Højesteret, at illoyal adfærd i sig selv 

kan udgøre væsentlig og hævebegrundende misligholdelse, eksempelvis hvor der ikke oplyses om 

hemmelige aftaler indgået under kontraktens opfyldelse.  

 

I den konkrete sag havde tre parter indgået en rammeaftale om fordeling af eksportmarkeder i 

Europa, hvorefter parterne blandt andet skulle fordele det italienske marked imellem sig. To af 

parterne (B og N) indgik imidlertid en hemmelig aftale om det italienske marked, uden at oplyse 

den tredje part (S) herom. S fandt ud af det og trådte tilbage fra rammeaftalen. Der blev 

efterfølgende holdt et møde mellem alle tre parter, hvor den hemmelige aftale blev ugyldiggjort, 

således at parterne igen skulle være bundet af rammeaftalen om deling af eksportmarkeder. 

 

I perioden, hvor S havde været trådt tilbage fra aftalen, havde han imidlertid indgået en aftale om 

salg af kvæg til det spanske marked. S prøvede at tilbagekalde dette salg, der var i strid med 

parternes (atter) gældende aftale om deling af de europæiske markeder, men det var ikke muligt. B 

og N anlagde sag mod S med påstand om overtrædelse af rammeaftalen og gjorde et erstatningskrav 

gældende. S påstod sig omvendt berettiget til at have opsagt kontrakten som følge af væsentlig 

misligholdelse, således at han ikke var bundet af kontrakten i den mellemliggende periode, hvor 

rammeaftalen havde været opsagt, og hvor han havde indgået aftale om salg til det spanske marked.  

 

Højesteret fandt, at B og N ved at indgå den hemmelige aftale havde handlet i strid med deres 

naturlige forpligtelser over for S i henhold til rammeaftalen, samt at der derfor var opstået en 

mistillid mellem parterne. Loyalitet og tillid var en klar forudsætning for kontrakten, og S var derfor 

berettiget til at hæve. Dommen viser, at hemmelige aftaler er i strid med parternes loyalitetspligt. 

 

Udover den almindelige oplysningspligt er parterne i kontraktforhold også underlagt en almindelig 

underretningspligt, idet parterne er forpligtede til løbende at underrette hinanden om væsentlige og 

ændrede forhold, der vil kunne skade medkontrahenten. Det kan eksempelvis være underretning om 

forventet misligholdelse (forsinkelse) eller påberåbelse af misligholdelsesbeføjelser, så modparten 

kan indrette sig herpå, samt undgå eller forebygge væsentlige tab. Det kan også være underretning 
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om forhold, der har en betydning for parternes samarbejde, hvilket fremgår af U.2007.3027.H. I 

denne sag indgik to parter en samarbejdsaftale om udvikling og levering af energimålere. Den part, 

der skulle udvikle energimålerne (D), stødte på en række tekniske vanskeligheder undervejs, og 

solgte herefter udviklingsprojektet videre til tredjemand, uden at B blev underrettet herom.  

 

Højesteret fandt, at der alene var indgået en ”rammeaftale” for fremtidig samhandel, på baggrund af 

parternes fælles forventning om, at energimåleren blev udviklet og derefter sat i produktion. Aftalen 

kunne derfor ikke direkte forpligte D til at udvikle energimåleren, eller binde ham til ikke at 

frasælge projektet, og aftalen var derfor ikke væsentligt misligholdt i dette henseende. Højesteret 

fastslog imidlertid, at parterne i samarbejdsaftalen var forpligtede til at optræde loyalt og underrette 

hinanden om forhold, der var af væsentlig betydning for modparten, navnlig forhold af betydning 

for dispositioner i henhold til en fremtidig samhandelsaftale. D havde derfor ikke opfyldt sin 

loyalitetsforpligtelse, da han havde undladt at underrette B om problemet med udviklingen af 

energimålerne, hvilket gjorde ham erstatningspligtig overfor B i forhold til forgæves afholdte 

udgifter til annoncering, sælgere, mv. Dommen illustrerer parternes løbende underretningspligt. 

 

I U.1995.366.H fastslog Højesteret ligeledes, at der måtte gælde en underretningspligt, idet en 

kommune i den konkrete sag var pålagt en pligt til at underrette modparten om, at der var opstået et 

kontraktretligt krav for ham. I sagen havde en landmand solgt et stykke land beliggende i landzone 

til en kommune. I slutsedlen var der en bestemmelse om, at der skulle ske en efterbetaling, såfremt 

grunden inden udgangen af 1989 blev henført til byzone. I 1979 overgik arealet til byzone, hvilket 

kommunen dog undlod at meddele til sælgeren. Først efter at sælgeren selv havde kontaktet 

kommunen i slutningen af 1989 med anmodning om opgørelse af eventuelt beløb i henhold til 

købekontrakten, blev der udbetalt et beløb til sælgeren. 

 

I forbindelse med retssagen blev der lagt vægt på, at sælger hverken var eller ville blive bekendt 

med ændringen til byzone, hvorfor det efter den almindelige kontraktretlige grundsætning om loyal 

hensyntagen til modpartens interesser påhvilede kommunen at give sælger meddelelse om 

ændringen. Den bevidste undladelse heraf gennem mere end 10 år var en åbenbar tilsidesættelse af 

loyalitetspligten, og kommunen blev derfor pålagt at betale morarenter til sælgeren, fra den dag 

grunden blev overført til byzone. 
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2.3.3.3 Misbrug af rettigheder 

Retspraksis viser, at der eksisterer et forbud mod misbrug af rettigheder, hvilket tager sigte på 

situationer, hvor parterne anvender deres rettigheder på en måde, der ikke har været tilsigtet, og 

hvor den konkrete retsanvendelse er til væsentlig ulempe for modparten. Det retlige udgangspunkt 

er dog, at mindre agtværdige motiver ikke generelt er til hinder for udøvelsen af en ret.
67

 

 

Forbuddet mod misbrug af rettigheder illustreres ved U.1983.280.S om en længerevarende 

købekontrakt. I sagen påberåbte køber sig hævebegrundende misligholdelse fra sælgers side, men 

det egentlige motiv bag købers handlinger syntes at være, at køber ønskede at slippe ud af 

kontrakten, idet den på grund af afsætningsvanskeligheder og fald i markedsprisen (spotprisen) ikke 

længere var fordelagtig for ham. Køber påstod, at sælger havde misligholdt kontrakten ved ikke at 

regulere prisen på pulp i overensstemmelse med prisudviklingen på pulpmarkedet, dels fordi der i 

den pågældende type af kontraktforhold var en kutyme for at give rabatter, når markedsprisen faldt 

betydeligt, og dels fordi der i kontrakten stod, at sælger havde til hensigt at bevare et langvarigt og 

gensidigt fordelagtigt forretningsforhold med køber, samt at sælger ville fastsætte den annoncerede 

pris i overensstemmelse med denne hensigt. Sælger påstod omvendt, at køber havde misligholdt 

kontrakten væsentligt, ved ikke at aftage den i kontrakten aftalte mængde pulp.  

 

Sø- og Handelsretten gav sælger medhold i, at han ikke var forpligtet til at give flere rabatter end 

der allerede var givet til køber, samt at køber havde misligholdt kontrakten ved ikke at aftage den 

aftalte mængde pulp. Dommen viser, at domstolen ikke beskytter den part, hvis motiv til at 

påberåbe sig misligholdelse synes at være, at han selv ønsker at slippe fri af kontrakten. 

 

En anden dom til illustration er U.1999.1523.H om en samarbejdskontrakt, hvor to parter aftalte at 

indgå et samarbejde om at udvikle to prototyper af hardtoppe til person- og ladbiler. P skulle efter 

princippet ”no cure – no pay” fremstille de to prototyper til B, og P skulle kun modtage betaling, 

hvis prototyperne opfyldte de kvalitetsmæssige krav.
68

 Da P, efter løbende at have justeret 

produktet i overensstemmelse med B´s krav, fremviste den færdige model på et møde mellem 

parterne, oplyste B, at han havde afgivet ordre til en tidligere leverandør. 

                                                 

67
 Se herom Munch (1981) s. 298 og Andersen m.fl. (2006) s. 448. 

68
 Disse krav var ikke særlig specifikke, og der var en del tekniske udfordringer i udarbejdelsen af modellerne. 
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Højesteret fandt, at den uvarslede afbrydelse af samarbejdet var uberettiget og ansvarspådragende 

for B, idet der ikke var grund til at antage, at udviklingen af prototyperne var umulig at gennemføre 

med de løbende tilpasninger. B skulle derfor erstatte P for hans forgæves udviklingsomkostninger 

og investeringer. Det fremgik i øvrigt af sagens omstændigheder, at B løbende havde haft kontakt til 

en tidligere leverandør, og at aftalen med P havde været anvendt som pressionsmiddel i relation 

hertil. Dommen viser, hvordan Højesteret undlader at beskytte en illoyal part, der påberåber sig 

modpartens mindre væsentlige misligholdelse, fordi han ønsker at slippe ud af en kontrakt. 

 

Af nyere retspraksis kan nævnes U.2004.1968.V om to parter indenfor fødevarebranchen, der havde 

indgået henholdsvis en kædeaftale og en samarbejdsaftale.
69

 Den ene part (A) opsagde kædeaftalen 

med det aftalte opsigelsesvarsel, hvilket blev bekræftet af den anden part (B), men B påstod 

herefter, at den tilhørende samarbejdsaftale stadig måtte være bindende for A. 

 

Vestre Landsret fandt, at det ikke var af væsentlig betydning for B, at A blev fastholdt i den 

tilhørende samarbejdsaftale, mens A havde en væsentlig økonomisk interesse i at komme fri af 

begge aftaler på samme tid, idet han var forpligtet til at anvende B som hovedleverandør, så længe 

han var bundet af samarbejdsaftalen. Der henvistes i afgørelsen til Aftalelovens § 36, idet det 

fandtes urimeligt, at A kunne fastholdes i en aftale, uden at der var nogen væsentlig eller loyal 

grund hertil. A måtte med andre ord have en berettiget forventning om at slippe fri af hele 

kontraktforholdet på én gang, idet forholdene omkring opsigelsen af kædeaftalen betød, at tilliden 

mellem parterne var helt væk.
70

 

 

Forbuddet mod misbrug af rettigheder kan også ses af dommene U.1987.531.H og U.1987.526.H, 

hvis omstændigheder ligner hinanden. Der var i begge sager tale om benzinforhandlerkontrakter, 

der stipulerede, at leverandøren, der løbende leverede benzin samt sørgede for at opstille tankanlæg 

                                                 

69
 I samarbejdsaftalen mellem A (købmand) og B (grossist) stod blandt andet, at A som kunde hos B havde ret og pligt 

til at deltage i kædesamarbejdet med B jf. kædeaftalen, samt at B skulle være hovedleverandør hos A.  

70
 Domstolen mente, at det måtte have været klart for B, at A ikke længere ønskede at være bundet af samarbejdsaftalen, 

da han ikke meldte sig ind i en anden af B´s kæder, ligesom han forbeholdt sig retten til at kræve erstatning. 
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og grave benzinbeholdere ned hos forhandlerne, var berettiget til at få de nedgravede beholdere 

udleveret ved aftalens ophør, idet forhandlerne selv skulle betale for det meste af opgravningen.
71

  

 

Højesteret fandt, at det var uforholdsmæssigt dyrt at grave beholderne op, ligesom leverandørerne 

ikke havde nogen reel anvendelse for beholderne. Derfor var det i begge sager urimeligt at kræve 

beholderne udleveret ved aftalens ophør, idet der blev henvist til Aftalelovens § 36. Der blev lagt 

særlig vægt på hensynet til at undgå værdispildet ved at grave beholderne op, ligesom forhandlerne 

var indforståede med at skulle betale en passende godtgørelse for de nedgravede beholdere. 

 

Begge domme kan derfor siges at indeholde et forbud mod misbrug af rettigheder, idet det anses for 

illoyalt at binde forhandlerne til kontraktforholdet, da de reelt afskrækkes fra at opsige kontrakten. 

Da det desuden er udtryk for værdispild at kræve beholderne udleveret, når leverandøren ikke har 

brug for dem, har leverandøren ingen loyal grund til at anvende denne rettighed. Der bør med andre 

ord være proportionalitet i parternes rettighedsudøvelse.
72

 

 

Endelig viser dommen U.1981.300.H, at der i dansk ret eksisterer et forbud mod at anvende 

rettigheder på en decideret chikanøs måde overfor modparten. Sagen drejede sig et kontraktforhold 

om leje af et areal til en benzintankstation. Samtidig med lejekontraktens indgåelse havde lejer (G) 

ydet udlejer (J) et lån, hvis afdrag og renter skulle modsvare den månedlige leje for arealet. Udlejer 

udstedte som sikkerhed for lånet et skadesløsbrev til lejer i én af udlejers ejendomme. 

 

I forbindelse med en strid mellem parterne om lejemålets misligholdelse, begærede udlejer 

pantesikkerheden ombyttet til en bankgaranti, idet lejer ikke ville gå med til relaksation af pantet for 

                                                 

71
 Vilkåret om tilbagelevering af nedgravede beholdere er næsten ens i dommene. I U.1987.531.H  stod: ”Ovenstående 

materiel samt eventuel anden materiel, forhandleren måtte modtage til låns af A/S Dansk Shell, vedbliver at være 

selskabets ejendom, og forhandleren forpligter sig herved til […] når kontrakten måtte bortfalde, at returnere alt lånt 

materiel til selskabet uden udgift for dette og uden anden skade end den som er følge af forsvarlig brug […]”. 

72
 At der er et krav om proportionalitet i rettighedsudøvelsen ses også af U.1985.766.H, hvor et forsikringsselskab 

havde afgivet en pantebrevsgaranti, hvor garantien var betinget af, at senere transporter blev tinglys. Højesteret fandt 

dog, at garantiens bortfald var en urimelig og uforholdsmæssig virkning af den manglende tingslysning, idet der blev 

lagt vægt på, at kravet var uden betydning for forsikringsselskabets risikobedømmelse, at det alene var et formelt krav 

uden retlig betydning, samt at selskabets (administrative) interesser ikke i væsentlig grad var blevet tilsidesat. 
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flere af de nyudstykkede lejligheder i ejendommen, hvilket betød, at udlejer fik meget svært ved at 

sælge ejerlejlighederne efterfølgende.  

 

Højesteret fandt til fordel for udlejer, at kontrakten måtte udfyldes med en pligt til at ombytte 

pantebrevet. Der blev lagt vægt på, at der mellem parterne var indgået en 20-årig lejekontrakt med 

forudbetalt leje, at udlejer havde en væsentlig interesse i at få ombyttet sikkerheden, at lejer ikke 

havde nogen loyal grund til at modsætte sig ombytningen, samt at lejers nægtelse heraf alene kunne 

begrundes i ønsket om at lægge pres på udlejer i forbindelse med den verserende tvist mellem 

parterne. Lejer havde ikke nogen særlig grund til at kræve sikkerhed i den pågældende ejendom, og 

det var derfor illoyalt og chikanøst at modsætte sig et rimeligt krav om at ombytte sikkerheden i den 

pågældende ejendom til noget ganske tilsvarende. 

 

Dommen viser, at parterne i særlige situationer må tåle kontraktændringer, samt at man allerede i 

1981 anerkendte en generel loyalitetsforpligtelse, ud over AFTL § 36. Højesteret henviste i sagen til 

AFTL § 36, men på tidspunktet for dommens afsigelse var der alene hjemmel til at tilsidesætte 

kontrakter eller dele heraf efter § 36. Munch argumenterede derfor for, at § 36 ikke var anvendt 

direkte, men at det var hensynet bag bestemmelsen, der var grundlag for den pågældende afgørelse. 

Vurderingen ville dog i dag kunne støttes direkte på AFTL § 36, idet domstolene siden 1994 også 

har haft hjemmel til at ændre kontraktens vilkår i opadgående retning efter denne bestemmelse. 

 

2.3.4 Loyalitetsforpligtelsens relativitet 

Som nævnt ovenfor er loyalitetsforpligtelsen relativ, idet den afhænger af sagens omstændigheder, 

herunder parternes indbyrdes relation, deres adfærd og erfaringer, samt øvrige omstændigheder.
73

 

Af retspraksis fremgår det, at tillidsprægede kontraktforhold (samarbejdskontrakter) medfører en 

skærpelse af loyalitetspligten, se U.2007.3027.H og U.1999.1523.H. Det samme synes at gælde for 

                                                 

73
 Madsen (1982) s. 165. Se også Nazarian (2007) kapitel 33-38 om at loyalitetspligten i norsk ret afhænger af parternes 

respektive muligheder for at varetage hinandens interesser, omkostningerne forbundet med varetagelsen af modpartens 

interesser, modparten muligheder for selv at varetage sine interesser, hvilke interesser der er på spil, parternes 

handlingsalternativer, samt kontraktrelationen. Desuden afhænger styrken af loyalitetspligten af adfærdens negative 

virkning; graden af bebrejdelsesværdighed i forhold til parternes handlingsalternativer, offergrænsen, samt parternes 

respektive omkostninger; parternes indbyrdes styrkeforhold, tillid, graden af samarbejde, tid, samt tabets forventede 

størrelse. Disse forhold synes ligeledes at være afgørende for loyalitetspligten i dansk ret. 
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komplekse og længerevarende kontraktforhold, hvor loyalitetspligten også naturligt må skærpes for 

at værne parterne mod tab. Se hertil U.2000.116.H, U.1983.280.S og U.1999.1943.H. 

 

Det fremgår endvidere af praksis, at loyalitetspligten skærpes, jo mere skævt styrkeforholdet 

mellem parterne er i relation til erfaring og forhandlingsposition, se U.2004.1968.V, U.1987.531.H, 

U.1987.526.H og U.1981.300.H. Loyalitetspligten skærpes også, når der er betydelig risiko for at 

lide et tab, eller hvor tabet er særligt stort, se U.1987.531.H, U.1987.526H, U.1999.1523.H, 

U.2007.3027.H, U.2004.1968.V samt U.2000.116.H. Endelig fremgår det, at loyalitetsprincippet 

kun er relevant, når det ikke indebærer for mange omkostninger at varetage modpartens interesser.
74

 

 

2.3.5 Opsamling 

Selvom domstolene endnu ikke eksplicit har vedkendt sig et kontraktretligt loyalitetsprincip for 

kommercielle kontraktforhold i dansk ret, så antages et sådant alligevel at gælde, idet det kan 

udledes af retspraksis. Princippet kommer til udtryk som en gensidig forpligtelse for parterne til i 

hele kontraktforløbet at tage rimeligt hensyn til modpartens interesser – herunder at sørge for at 

modparten ikke lider unødige tab. Princippet kan ikke defineres udtømmende, da det er under stadig 

udvikling, men det dækker i hvert fald en pligt til almindelig gensidig hensyntagen, en 

oplysningspligt, en underretningspligt, samt et forbud mod misbrug af rettigheder og udøvelse af 

chikane. Domstolene anvender loyalitetsprincippet i forbindelse med fortolkning, udfyldning og 

tilsidesættelse eller ændring af kontraktvilkår i praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

74
 I norsk ret synes der desuden at blive stillet krav om, at der skal være et handlingsalternativ, før en handling kan være 

illoyal. Er der intet valg, er der således ikke tale om illoyalitet, se Nazarian (2007) s. 254 ff. 
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2.4 CISC 

2.4.1 ”Good faith” forpligtelsen i CISG 

I CISG nævnes loyalitetshensynet direkte i konventionens art. 7 (1), hvor det bestemmes, at der ved 

fortolkningen af konventionen skal tages hensyn til ” the observance of good faith in international 

trade”. Hverken konventionen eller forarbejderne giver dog anvisninger på, hvordan ”good faith” 

skal defineres eller præciseres. Man skal derfor udlede ”good faith” kravet ved hjælp af en ensartet 

og international fortolkning af CISG, jf. art. 7 (1), hvilket indebærer, at man finder de ”good faith” 

forpligtelser, der er bred enighed om internationalt set. Artikel 7 (1) må derfor opfattes som en 

selvstændig international fortolkningsstandard. 

 

Rækkevidden af ”good faith” hensynet i CISG har i mange år været omdiskuteret. Spørgsmålet er, 

hvorvidt ”good faith” alene skal bruges til fortolkning af selve konventionen, eller om ”good faith” 

hensynet kan anvendes i en bredere sammenhæng, herunder til at fortolke parternes kontrakter og 

deres øvrige adfærd overfor hinanden. Ordlyden i art. 7 (1) giver udtryk for, at hensynet alene skal 

bruges ved fortolkning af selve konventionen. Formuleringen er resultatet af et kompromis mellem 

de lande, der var med til at skrive konventionen. Visse lande var positivt stillede overfor et generelt 

”good faith” princip, mens andre stillede sig meget negativt overfor et sådant forslag.
75

 Resultatet 

blev et kompromis, hvorefter ”good faith” efter ordlyden af art. 7 (1) alene skulle anvendes som 

hensyn i forbindelse med fortolkning af selve konventionen. Mange stiller dog spørgsmålstegn ved, 

om en sådan begrænset anvendelse i det hele taget er realistisk, idet det kan være svært at adskille 

fortolkningen af konventionen og parternes kontrakt, uden at det fører til klart urimelige resultater.
76

 

 

2.4.2 Anvendelsen af ”good faith” i CISG 

Anvendelsen af et ”good faith” hensyn i CISG er som nævnt omdiskuteret. Enkelte holder sig til det 

oprindelige kompromis og ordlyden af CISG art. 7 (1), således at ”good faith” alene kan anvendes i 

                                                 

75
 Se om argumenterne for og imod et princip om ”good faith” i diverse UNCITRAL Yearbooks på www.uncitral.org. 

76
 Se Lando (1998) s. 418 om at hvis man ved fortolkningen af en bestemmelse i CISG skulle tage hensyn til ”good 

faith”, uden at gøre det samme ved en fortolkning af en tilsvarende klausul i parternes aftale, så ville det føre til klart 

urimelige resultater, der ikke burde gennemføres i praksis. 
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forbindelse med fortolkning af konventionen.
77

 Et flertal i den juridiske litteratur samt i retspraksis 

taler dog for, at ”good faith” hensynet kan anvendes både i relation til konventionen, parternes 

aftale, samt deres indbyrdes adfærd i øvrigt.
78

 Det betyder dog, at ”good faith” nok får en langt 

større betydning, end det oprindeligt var tilsigtet med det omtalte kompromis. 

 

Der er i øvrigt bred enighed i både litteratur og retspraksis om, at ”good faith” kvalificerer sig som 

et generelt princip i CISG, idet det er et gennemgående hensyn i en lang række af konventionens 

bestemmelser.
79

 At ”good faith” betragtes som et generelt princip i CISG betyder, jf. art. 7 (2), at 

princippet også kan anvendes ved udfyldning på de områder, der er omfattet af CISG, men ikke er 

direkte reguleret heraf. 

 

I litteraturen omtales følgende grundsætninger eller aspekter af ”good faith” hensynet: loyalt 

samarbejde (”good commercial practice”), gensidig hensyntagen, pligt til at underrette og oplyse 

modparten loyalt, tabsbegrænsningspligt, forbud mod retsmisbrug, samt estoppel.
80

 

 

Det er som nævnt et krav, at ”good faith” princippet i CISG skal fortolkes som et internationalt 

koncept, helt uafhængigt af nationale traditioner og holdninger. Lando er enig i, at princippet kun 

bør anvendes i situationer, hvor adfærden strider imod internationalt accepterede standarder for 

redelig adfærd, men ikke at man alene bør anvende princippet, når der er en maksimal grad af 

enighed om princippets anvendelse i de kontraherende stater.
81

 Det ville betyde, at ingen domstole 

ville turde anvende princippet på nye situationer. Derfor bør domstolene anvende princippet, 

selvom der ikke er fuld enighed om den pågældende anvendelse i samtlige kontraherende stater. 

 

                                                 

77
 Se ICC Court of Arbitration – Paris af 23.01.1997 (sagsreference 8611/HV/JK). 

78
 Se Lando m.fl. (2006) s. 31 om at man bør se bort fra begrænsningen i art. 7 (1) og lade princippet gælde for enhver 

adfærd; samt Lookofsky (2008) s. 37 om ”a general principle requiring the parties to act in good faith.”. 

79
 Se reglerne om reklamationspligt, tabsbegrænsningspligt, omsorgspligt, undersøgelsespligt, mv. 

80
 Se Schlechtriem (1998) s. 67 om et forbud mod retsmisbrug, estoppel, ”good commercial practice” og 

underretningspligt; Lookofsky (2008) s. 37 f. om estoppel og en ”good faith” vurdering af parternes adfærd; Lando m.fl. 

(2006) s. 28 ff. om loyalt samarbejde, gensidigt hensyn, oplysningspligt, redelig forretningsskik, samt estoppel. 

81
 Se Lando (2007) s. 219 f.; samt Schlechtriem (1998) s. 63 ff. 
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Til forskel fra i dansk ret, er der ikke nogen hjemmel i CISG til at ændre eller tilsidesætte kontrakter 

på grund af urimelige kontraktvilkår.
82

 Når en sag falder udenfor anvendelsesområdet for CISG 

anvendes i stedet de nationale regler, som de internationale privatretlige regler i forumlandet peger 

på. I forbindelse med urimelige standardvilkår må man derfor anvende vedtagelsesreglerne eller 

fortolkningsreglerne efter CISG (Danmark har dog ikke ratificeret CISG del 2 om aftalers 

indgåelse), eller de nationale regler om ugyldighed og/eller urimelighed. 

 

I relation til fortolkningsreglerne antages ”good faith” hensynet at spille en rolle i forbindelse med 

anvendelsen af CISG art. 8.
83

 Bestemmelsen dikterer, at parternes adfærd og erklæringer skal 

fortolkes i overensstemmelse med en fælles forståelse (subjektivt), en naturlig forståelse (objektivt) 

eller ud fra en helhedsbetragtning (objektivt). Med mindre det kan bevises, at modparten er klar 

over betydningen af det byrdefulde og usædvanlige standardvilkår eller ikke kunne være uvidende 

herom, må vilkårets betydning altså fastlægges objektivt. Det betyder, at særligt byrdefulde og 

usædvanlige vilkår fortolkes indskrænkende og mod affatteren, idet man ikke med rimelighed kan 

forvente, at en fornuftig person i samme situation ville forstå vilkåret på anden måde, ligesom 

risikoen for tvetydigheden må ligge hos den, der nemmest kunne have sikret sig herimod.
84

 

 

2.4.3 Praksis indenfor CISG 

Der nu redegøres for de aspekter af ”good faith” hensynet i CISG, der træder frem i retspraksis. Det 

gælder en pligt til almindelig hensyntagen, loyalt samarbejde, loyal underretning og oplysning af 

modparten, misbrug af rettigheder samt estoppel. 

 

2.4.3.1 Almindelig hensyntagen 

Der synes at være enighed blandt de nationale domstole og voldgiftsnævn, om at parterne er 

underlagt en almindelig forpligtelse til at handle ”in good faith” i forbindelse med opfyldelse af 

kontrakter. Det indebærer en pligt til at tage hensyn til hinanden i kontraktforholdet, idet man i 

                                                 

82
 Se CISG art. 4 og i øvrigt Lando m.fl. (2006) s. 26. 

83
 Lando m.fl. (2006) s. 120; samt Schlechtriem (1998) s. 72. 

84
 Se Lookofsky (2008) s. 43 samt Schlechtriem (1998) s. 72 om contra proferentem fortolkning. 
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rimeligt omfang skal varetage modpartens interesser. Som illustration kan nævnes den franske dom 

nr. 53 fra Cour d´Appel de Grenoble, Chambre Commerciale.
85

  

 

I sagen havde to parter indgået en kontrakt om salg af jeans. Sælger gjorde i forbindelse med 

kontraktens indgåelse opmærksom på, at det var vigtigt for ham, at køber videresolgte varerne til 

Sydamerika, frem for på det spanske marked. Efter første levering undlod køber at give sælger 

bevis for, at de rent faktisk var videresolgt til Sydamerika, og sælger fandt herefter ud af, at køber 

faktisk havde videresolgt dem på det spanske marked. Sælger nægtede derfor at levere flere jeans til 

køber, hvorefter køber anlagde sag med påstand om kontraktbrud. Sælger krævede omvendt 

erstatning for det tab han havde lidt, idet parallelimporten af jeans til Spanien havde skadet det 

eksisterende salg af tøjet i Spanien.  

 

Da domstolen fandt det bevist, at bestemmelsesstedet for videresalget var en væsentlig faktor for 

sælger, og at køber ikke kunne være uvidende herom på baggrund af sælgers erklæringer jf. CISG 

art. 8(1), var sælger berettiget til at hæve kontrakten på grund af væsentlig misligholdelse, jf. CISG 

art. 25 og art. 64. Domstolen fandt, at købers adfærd i det hele taget stred mod princippet om ”good 

faith”, og det havde gjort sagen endnu værre, at køber havde indledt en retssag mod sælger, idet 

dette direkte var et misbrug af rettigheder (”abuse of procedure”). Dommen viser, at der gælder en 

almindelig forpligtelse for parterne til at tage hensyn til hinandens interesser og handle redeligt 

overfor hinanden ved kontraktens opfyldelse. 

 

Afgørelsen M/115/97
86

 viser også, at der pålægges parterne en positiv forpligtelse til at handle ”in 

good faith” igennem hele kontraktforløbet. I sagen havde to parter indgået en kontrakt om køb af 

slik i containere. De første to leveringer foregik uden problemer, og der blev betalt via remburs. 

Køber bestilte herefter en større levering, og sælger iværksatte produktionen. Køber havde oplyst, at 

udløbsdatoen på slikket skulle være 2 år.  

 

Da remburs blev åbnet opdagede sælger imidlertid, at vilkårene her var væsentligt anderledes end 

parterne tidligere havde aftalt, herunder var udløbsdatoen nu 1 år, hvilket køber forklarede med en 

ændring af koreansk lov (købers lov). Køber informerede dog sælger om, at man sagtens kunne 
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fortsætte med de tidligere aftalte vilkår alligevel, hvis sælger ønskede det. På grund af den formelle 

uoverensstemmelse mellem de aftalte vilkår og vilkårene nævnt i rembursen, var der ingen 

sikkerhed for betalingen, men sælger sendte alligevel varerne af sted for at undgå forsinkelser, idet 

han efter de tidligere handler havde tillid til køber.  

 

Sælger fandt dog efterfølgende ud af, at køber havde handlet svigagtigt ved at lyve om ændringen i 

den nationale lovgivning, at købers ene repræsentant havde udgivet sig for at have kompetence til at 

forpligte køber, uden at have det, samt at det ene af køberfirmaerne muligvis slet ikke eksisterede. 

Sælger indledte herefter en sag ved voldgiftsnævnet COMPROMEX,
87

 og påberåbte sig købers 

svigagtige adfærd, herunder at køber med vilje havde bedt om en 1 års holdbarhed i rembursen, for 

at undgå at rembursen skulle gå igennem, således at sælger ville sende varerne uden sikkerhed for 

betalingen og køber herefter kunne undlade at betale.  

 

Nævnet fastslog, at CISG art. 7 indikerede et generelt princip om ”good faith” mellem parterne i et 

kontraktforhold, og at parterne ”must act in good faith and deal fairly throughout their contractual 

relations”. Princippet måtte fortolkes uafhængigt af nationale retstraditioner, men ud fra den ”good 

faith” standard, som var fælles i den internationale handelsret. Nævnet fastslog desuden, at køber 

tilsyneladende havde organiseret handlen på en sådan måde, at han kunne slippe for at betale for 

varerne, og han havde derfor handlet svigagtigt, samt i strid med ”good faith” princippet. 

 

2.4.3.2 Loyal samarbejdspligt 

Parterne er forpligtede til at samarbejde loyalt om kontraktens opfyldelse, hvilket kan illustreres af 

afgørelsen VB/94124
88

 om en kontrakt om løbende levering af champignoner. Køber skulle ifølge 

kontrakten stille sikkerhed for betaling i form af en bankgaranti. Sælger påbegyndte dog levering, 

selvom køber endnu ikke havde stillet med den pågældende garanti. Da køber ikke betalte for 

leveringerne efterfølgende, indstillede sælger leverancerne og krævede kontrakten ophævet, men 

parterne aftalte, at sælger skulle genoptage leveringerne, så snart køber havde stillet garanti. Køber 

fremsendte herefter en garanti, der havde den oprindeligt aftalte udløbsdato, og derfor allerede var 

udløbet, hvorefter sælger lagde sag an mod køber.  
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Voldgiftsnævnet fandt, at sælger havde ret til at modtage den fulde købesum, og at det var i strid 

med ”good faith” princippet at fremsende en forældet bankgaranti. Dette var heller ikke, hvad man 

normalt ville kunne forvente, jf. art. 8(3). Nævnet pointerede i denne forbindelse, at princippet om 

”good faith” ikke alene burde anvendes ved fortolkning af selve konventionen, men også burde 

iagttages af parterne, når de opfylder kontrakten. Herved anvendes ”good faith” princippet ved en 

vurdering af parternes adfærd, og ikke kun i relation til en fortolkning af konventionen. 

 

Pligten til at samarbejde om kontraktens opfyldelse spiller også en rolle i den italienske dom fra 

Tribunale di Padova – Sez. Este
89

 om en mundtlig aftale om levering af landbrugsprodukter 

(kartofler, mv.). Der var ikke aftalt noget tidspunkt for købers betaling af købesummen, men da den 

stadig ikke var betalt 6 måneder efter levering lagde sælger sag an mod køber for at få betaling.  

 

Domstolen slog fast, at det fulgte af CISG art 58, at køber – hvis ikke andet var aftalt i kontrakten – 

var forpligtet til at betale købesummen senest samtidig med at varerne blev leveret. Derudover 

fulgte det af CISG art. 59, at køber skulle betale købesummen på det tidspunkt, som fulgte af aftale 

eller af konventionen, uden at sælger behøvede at rette påkrav mod køber først. Domstolen fastslog, 

at det måske havde været i strid med det generelle princip om ”good faith”, hvis sælger havde 

anlagt sag mod køber straks efter levering, uden først at rette påkrav om betaling mod køber eller 

give køber en yderligere frist (nachfrist) til at betale, idet dette havde været mere proportionalt end 

at skride til sagsanlæg med det samme. Da sælger imidlertid først havde anlagt sagen flere måneder 

efter levering, var der ikke længere noget særligt hensyn at tage til køber. Dommen viser, at der er 

en pligt til loyalt samarbejde om kontraktens opfyldelse, samt at parternes adfærd vurderes ud fra en 

”good faith” standard. 

 

Der findes også enkelte afgørelser, hvor ”good faith” alene anvendes til at fortolke konventionen, 

eksempelvis voldgiftskendelsen 8611/HV/JK,
90

 hvor to parter havde indgået en forhandleraftale. 

Køber skulle fungere som forhandler af det af sælger producerede industrielle udstyr, og parterne 

indgik i denne forbindelse en række individuelle salgskontrakter. Fire år senere oplyste sælger, at 

han på grund af købers faldende salg af produkterne i Spanien, hellere ville sælge produkter i 

Spanien gennem et andet firma, som han netop havde fusioneret med. Køber afviste herefter at 
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betale for en del af de leverede varer, og sælger lagde sag an ved voldgift for at få sin betaling. 

Køber påstod, at han var berettiget til erstatning for uberettiget ophævelse af kontrakten, for 

mangler ved det leverede, samt for ikke at kunne få reservedele fra sælger.  

 

Voldgiftsnævnet fandt, at sælger var berettiget til betaling for de leverede varer, og at køber ikke 

havde bevist, at der var mangler ved det leverede, ligesom der ikke var reklameret rettidigt. Endelig 

fastslog nævnet, at princippet om ”good faith” alene kunne anvendes i forbindelse med fortolkning 

af selve konventionen, og at ”good faith” ikke efter CISG art. 7(1) kunne medføre positive 

forpligtelser for parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, hvilket betød at der ikke kunne 

pålægges sælger en forpligtelse til at levere reservedele, selvom en sådan pligt fulgte af ”good faith” 

princippet i national (tysk) ret.
91

 

 

Et flertal i litteratur og retspraksis argumenterer dog omvendt for, at ”good faith” ligeledes kan 

anvendes i relation til parternes adfærd, hvorfor parterne kan pålægges positive forpligtelser, når 

disse forpligtelser kan udledes efter internationalt anerkendte principper. 

 

2.4.3.3 Loyal oplysnings- og underretningspligt 

Det fremgår af retspraksis, at CISG pålægger parterne en almindelig pligt til at oplyse og underrette 

hinanden om væsentlige forhold i hele kontraktforholdets forløb.
92

 At pligten også gælder i 

forbindelse med kontraktens opfyldelse illustreres af den franske dom nr. 53 fra Cour d´Appel de 

Grenoble, Chambre Commerciale,
93

 der også er nævnt ovenfor. Her havde køber ikke underrettet 

sælger om, at køber havde videresolgt tøj til Spanien frem for til Sydamerika, selvom det tydeligt 

fremgik af sagen, at det var af væsentlig betydning for sælger, at tøjet blev videresolgt i Sydamerika 

frem for Spanien. Købers adfærd var derfor i det hele taget i strid med ”good faith” princippet. 
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2.4.3.4 Misbrug af rettigheder 

Ud fra retspraksis ses en tydelig tendens til at hverken domstole eller voldgiftsnævn tolererer 

misbrug af rettigheder, uanset om rettighederne følger af CISG eller af parternes kontrakt. Dette ses 

eksempelvis ved, at man ikke kan i alle tilfælde kan kræve, at modparten giver en meddelelse om 

ophævelse af kontrakten, selvom CISG art. 26 formelt set kræver en ”declaration of avoidance”. 

Kravet om meddelelse lempes dog kun, når den der stiller kravet om meddelelsen, utvetydigt og 

endeligt har erklæret, at han ikke kan opfylde kontrakten. Parterne kan derfor ikke påberåbe sig 

mindre formelle fejl hos modparten, for at slippe for retsvirkningen af deres egen misligholdelse. 

 

Til illustration kan nævnes afgørelsen 1 U 167/95,
94

 hvor to parter havde indgået en kontrakt om 

køb og salg af jern-molybdenum med et molybdenum indhold på mindst 64 %. Sælger fik kort tid 

efter kontraktens indgåelse problemer med at levere, og han spurgte derfor køber, om denne ville 

acceptere et lavere indhold af molybdenum, samt en forlænget leveringstid. Køber accepterede det 

lavere molybdenum indhold, men satte en kortere leveringsfrist end den sælger havde forespurgt 

om, idet han samtidigt advarede sælger om, at man havde videresolgt varerne og derfor ville 

foretage dækningskøb, hvis sælger ikke kunne overholde fristen. Sælger informerede herefter køber 

om, at han ikke kunne levere indenfor pågældende leveringsfrist, hvorefter køber foretog 

dækningskøb, men uden først at sende en meddelelse til sælger om ophævelse af kontrakten. 

 

Domstolen fandt, at køber havde ret til at hæve kontrakten efter CISG art. 49(1)(a) såvel som art. 

49(1)(b), da sælger ikke havde overholdt hverken den oprindelige eller yderligere givne tidsfrist, og 

fordi sælger ud fra omstændighederne måtte have vidst, at rettidig levering i den konkrete sag var 

væsentligt for køber. Domstolen tog ikke stilling til, om køber konkret havde hævet kontrakten, 

men fastslog, at det ville stride imod hensynet til ”good faith” i CISG art. 7(1), hvis man i den 

pågældende situation krævede en ”declaration of avoidance” fra køber, før denne kunne foretage 

dækningskøb efter CISG art. 75, også selvom dækningskøbet efter ordlyden af CISG først kunne 

foretages, når kontrakten var ”avoided”.  

 

Det var utvivlsomt, at køber kunne hæve købet, at sælger ikke var i stand til at levere, samt at 

dækningskøbet var forsvarligt foretaget. Sælger havde direkte erklæret, at han ikke var i stand til at 
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levere til tiden, og han kunne derfor ikke modsætte sig købers dækningskøb, når der hverken var 

tale om ansvarsfritagelse efter CISG art. 79, eller force majeure efter kontrakten, eller manglende 

opfyldelse af tabsbegrænsningspligten fra købers side. 

 

I afgørelsen 7 U 2959/04
95

 havde to parter indgået en kontrakt om køb og salg af læder. Køberen 

betalte ikke hele den aftalte pris til sælgeren, idet køber på grund af en kvantitativ mangel ved det 

leverede havde foretaget et dækningskøb, og nu modregnede dette krav i den aftalte købspris. 

Sælger påstod i forbindelse med retssagen, at der slet ikke var indgået nogen kontrakt, idet købers 

accept var afgivet til en agent, der ikke havde kompetence til at indgå kontrakten på sælgers vegne.  

 

Domstolen fandt, at denne påstand var i strid med sælgers hidtidige adfærd - han havde allerede 

leveret en del af varerne til køber - ligesom sælger havde misligholdt kontrakten i væsentlig grad, jf. 

CISG art. 49(1)(a). Køber kunne i denne situation godt kræve erstatning efter CISG art. 76, uanset 

at han ikke havde givet meddelelse om ophævelse af kontrakten efter CISG art. 26, fordi sælger 

utvetydigt havde afslået at opfylde kontrakten ved at sige, at han slet ikke var bundet af nogen 

kontrakt. Der blev lagt vægt på, at sælger under de pågældende omstændigheder ville være bekendt 

med sin situation, selv uden en formel ”declaration of avoidance”, ligesom sælgers erklæring om 

ikke at være bundet af kontrakten gav mulighed for at fastsætte et tidspunkt, der på sammen måde 

som en ophævelsesdato kunne anvendes som skæringsdato i relation til erstatningsudmåling, mv. 

 

Selvom domstolene i de to ovennævnte sager fortolker bestemmelser i konventionen i forhold til 

”good faith” hensynet, kan der argumenteres for, at de herved samtidig indirekte fortolker parternes 

adfærd ud fra en ”good faith” standard. Der er dog også mange eksempler på, at domstolene 

fortolker parternes adfærd direkte ud fra en ”good faith” standard, se eksempelvis den franske dom 

nr. 53 fra Cour d´Appel de Grenoble, Chambre Commerciale,
96

 (refereret ovenfor), hvor købers 

adfærd i det hele taget var i strid med ”good faith”, uden at det var relateret til en bestemmelse i 

konventionen. 
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I en voldgiftskendelse fra ICC International Court of Arbitration
97

 kom ”good faith” også til at 

spille en vigtig rolle. To parter havde indgået en kontrakt om køb af modeprodukter, og der skulle 

betales via remburs (letter of credit) senest 15 dage efter accept af ordren. Der opstod uenighed 

mellem parterne, idet sælger krævede en højere pris end tidligere (10-15 %), og køber nægtede at 

åbne remburs. Sælger krævede i et brev dateret 2. august, at køber skulle åbne remburs indenfor 20 

dage (nachfrist), samt at kontrakten i modsat fald ville blive ophævet. Herefter var der løbende 

kommunikation mellem parterne, hvor køber forsøgte at få de nødvendige informationer for at 

kunne åbne remburs. Remburs blev åbnet den 12. september. Sælger hævede dog kontrakten den 

19. september og køber anlagde herefter sag ved voldgift.  

 

Voldgiftsnævnet fandt i første omgang, at sælger ifølge CISG art. 64(1)(b) var berettiget til at hæve 

kontrakten, fordi køber havde betalt for sent, og fordi sælgers yderligere 20 dages betalingsfrist 

efter CISG art. 63(1) syntes rimelig, når remburs normalt kan åbnes på et par timer. Køber burde 

have åbnet remburs i hvert fald for et beløb svarende til den tidligere aftalte pris, selvom der var 

tvivl om betalingens størrelse, i stedet for helt at nægte at åbne remburs. Men i sidste ende 

besluttede nævnet dog, at sælger alligevel ikke var berettiget til at hæve kontrakten jf. CISG art. 

64(2)(a), idet han først hævede kontrakten efter at køber havde åbnet remburs.  

 

Udløbet af nach-fristen betragtedes derfor ikke i sig selv som en ophævelse af kontrakten, men 

alene som et skæringstidspunkt, hvorefter sælger kunne have hævet kontrakten, idet købers 

misligholdelse derefter var væsentlig. Desuden indikerede sagens forløb, at sælger handlede i strid 

med ”good faith”, da han ikke svarede på købers forespørgsler inden åbningen af remburs, ligesom 

han lod som om han ikke kendte til købers åbning af remburs, da han gav køber meddelelse om 

ophævelse af kontrakten den 19. september, selvom køber havde nævnt åbningen for ham to gange.  

 

Nævnet udledte af sælgers adfærd, at hans virkelige intentioner måtte være at udnytte truslen om 

ophævelse til at opnå en bedre forhandlingsposition i forbindelse med genforhandling af kontrakten, 

og der blev henvist til det generelle “good faith” princip, der ”prevents a party from taking undue 

advantage of the remedies provided in the case of breach of the other party´s obligations”. Den 

konkrete adfærd var altså i strid med ”good faith” princippet og CISG art. 64(2)(a). 
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2.4.3.5 Estoppel 

Det ses af retspraksis, at ”good faith” indenfor CISG også indeholder en regel om estoppel, hvilket 

også kaldes ”venire contra factum proprium”. Ifølge denne regel må parterne i et kontraktforhold 

ikke handle i strid med deres tidligere adfærd, når modparten har ageret i tillid til den tidligere 

adfærd. Det bliver særligt relevant i situationer, hvor parterne har indledt forhandlinger om 

konsekvenserne af en misligholdelse af kontrakten, hvilket kan illustreres ved afgørelsen SCH-

4318,
98

 hvor to parter havde indgået en købskontrakt for levering af valsede metalplader.  

 

Kontrakten indeholdt bestemmelser, der fraveg CISG art. 38 og art. 39, således at sælger kun var 

ansvarlig for mangler, hvis køber havde undersøgt varerne øjeblikkeligt efter levering, givet 

skriftlig meddelelse om konstaterede mangler straks efter denne undersøgelse, samt indhentet en 

ekspertudtalelse til at godtgøre de fundne mangler. Straks efter modtagelsen af de to første 

leveringer, solgte køber varerne videre til et belgisk firma. Her nægtede man dog at modtage resten 

af leveringerne, idet metalpladerne var mangelfulde. Køber reklamerede herefter overfor sælger, ca. 

6 måneder efter den anden levering. Køber argumenterede for, at sælger havde mistet sin ret til at 

gøre gældende som forsvar, at køber havde reklameret for sent, idet sælger havde indledt 

forhandlinger med køber for at finde en løsning på problemet. 

 

Voldgiftsnævnet fastslog, at sælger havde mistet retten til at gøre sit forsvar gældende, jf. princippet 

om estoppel, idet der henvistes til CISG art. 7(2) samt art. 16(2)(b) og art. 29(2).
99

 Der blev lagt 

vægt på, at sælger ved sin adfærd havde vist, at han ikke havde tænkt sig at påberåbe sig, at købers 

reklamation var for sen, idet han i længere tid forhandlede med køber om en løsning, og løbende 

spurgte ind til status på kundernes klager, uden at forbeholde sig retten til at gøre sit forsvar 

gældende senere. Dette havde køber handlet i tillid til. Hensynet til købers beskyttelsesværdige 

forventninger måtte derfor medføre, at sælgers ret til sit forsvar objektivt set var bortfaldet. 
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En anden dom til illustration er 27 U 58/95,
100

 hvor to parter indgik en kontrakt om levering af 

maskiner til produktion af læder. Køber nægtede at betale den fulde pris, idet maskinerne viste sig 

at være mangelfulde. Sælger hentede maskinerne for at justere dem, og ved afhentningen gav han 

køber et løfte om at tilbagelevere maskinerne indenfor en kort frist. Køber pointerede i denne 

forbindelse overfor sælger, at det var vigtigt for ham, at maskinerne var tilbage indenfor et vist 

tidsrum. Da sælger ikke overholdt denne frist, nægtede køber at betale resten af købesummen. 

Sælger tilbageholdt herefter maskinerne og lagde sag an mod køber, med krav om betaling af den 

resterende købesum. Køber påstod, at sælger havde misligholdt kontrakten og gjorde et 

erstatningskrav gældende, idet køber havde været nødt til at kontrahere med en tredjepart for at få 

produceret sine varer. 

 

Appeldomstolen fandt, at sælger var berettiget til betaling efter CISG art. 53, men at sælger ikke 

havde ret til at tilbageholde maskinerne på grund af købers manglende betaling, hverken ud fra 

bestemmelsen om tilbageholdsret i kontrakten (sælgers standardvilkår) eller ud fra CISG art. 71, 

idet parterne ved deres aftale om reparation havde fraveget begge i relation til tilbagelevering. Da 

sælger ikke i forbindelse med parternes tidligere diskussion om købers manglende betaling havde 

gjort betaling til betingelse for, at maskinerne kunne tilbageleveres, måtte køber med rette kunne 

forvente, at sælger ikke tilbageholdt maskinerne med denne begrundelse. Domstolen støttede 

fortolkningen af købers forventninger på hensynet til ”good faith”. Dommen viser, at sælger ikke 

får lov at støtte ret på sin tilbageholdsret efter kontrakten eller efter CISG art. 74, når han ved sin 

adfærd overfor køber har tydeliggjort, at han ikke betragter betaling af den fulde købesum som en 

betingelse for at levere maskinerne tilbage. Sælger må ikke handle i strid med sin tidligere adfærd. 

 

I afgørelsen 7 U 2959/04
101

 nævnt ovenfor, var princippet om estoppel ligeledes aktuelt. Her påstod 

sælger, at der slet ikke var indgået nogen kontrakt med køber, selvom han på dette tidspunkt 

allerede havde leveret de første varer til køber. Domstolen fandt, at påstanden om den ugyldige 

kontrakt var i strid med sælgers hidtidige adfærd, hvorfor han ikke kunne støtte ret herpå. 

 

                                                 

100
 Oberlandsgericht Köln af 08.01.1997 (oversat til engelsk via pace.edu). 

101
 Se dommen fra Oberlandesgericht München af 15.09.2004 (CLOUT case 595, oversat via pace.edu). 
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Der er dog også grænser for, hvor langt princippet om estoppel kan strækkes. Se eksempelvis 

dommen 1 U 280/96,
102

 hvor to parter indgik en kontrakt om levering af overfladebeskyttende film. 

Straks efter at købers kunde reklamerede over mangler ved den leverede film, underrettede køber 

sælger om manglerne. Det skete 24 dage efter leveringen hos køber. Køber anlagde sag mod sælger 

og krævede erstatning for omkostningerne ved at rense stålpladerne, da filmen efterlod rester af lim. 

 

Domstolen fastslog, at køber havde mistet rettigheden til at gøre mangelskrav gældende over for 

sælger, idet køber ikke havde reklameret rettidigt. Domstolen fandt endvidere, at sælger ikke havde 

fortabt retten til at gøre gældende, at købers reklamation var for sen, idet sælger ikke ved sin adfærd 

havde vist, at han ville undlade at gøre forsvaret gældende, selv om han havde indledt forhandlinger 

om en løsning med køber. Domstolen anerkendte et generelt princip om estoppel i CISG, men 

mente ikke, at sælger i den konkrete situation havde mistet retten til at gøre sit forsvar gældende, 

idet man skulle passe på ikke at fjerne parternes incitamenter til at søge en løsning inden retssagen. 

 

2.4.4 ”Good faith” forpligtelsens relativitet 

”Good faith” forpligtelsen efter CISG er relativ, på samme måde som i dansk ret i øvrigt, idet den 

afhænger af de konkrete omstændigheder. Det fremgår af retspraksis, at der lægges vægt på ”good 

faith” hensynet i situationer, hvor der er tale om længerevarende kontraktforhold, se VB/94124 og 

afgørelse nr. 11849 fra ICC International Court of Arbitration. ”Good faith” forpligtelsen er i øvrigt 

kun aktuel, når modparten ikke selv er i stand til at varetage sine egne interesser selv. 

 

I modsætning til dansk ret (i øvrigt) synes der ikke at være lagt særlig vægt på parternes indbyrdes 

styrkeforhold, erfaring eller forhandlingsposition, hvilket måske hænger sammen med, at der ikke 

er hjemmel til at foretage en egentlig urimelighedsvurdering efter CISG. Dog accepteres det ikke, at 

nogen misbruger deres rettigheder for eksempelvis at skaffe sig en bedre forhandlingsposition 

overfor modparten, se afgørelse nr. 11849 fra ICC International Court of Arbitration. 

 

”Good faith” forpligtelsen synes desuden skærpet i situationer, hvor risikoen for tab eller tabets 

størrelse er særligt stor, se VB/94124, M/115/97, afgørelse nr. 53, 7 U 2959/04, 1 U 167/95, SCH-

                                                 

102
 Oberlandesgericht Karlsruhe af 25.06.1997 (CLOUT case 230, oversat til engelsk via pace.edu). 
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4318, og 27 U 58/95. Endelig fremgår det, at forpligtelsen alene er aktuel, når parterne uden 

væsentlige omkostninger kan varetage hinandens interesser. 

 

2.4.5 Opsamling 

”Good faith” hensynet i CISG inddrages i praksis i forbindelse med fortolkning og udfyldning af 

såvel konventionen som parternes aftale og øvrige adfærd. Hensynet udledes af såvel CISG art. 7(1) 

som art. 7(2) i praksis, og det omfatter som minimum en pligt til at tage almindeligt hensyn til 

modparten, til at samarbejde loyalt, til at oplyse og underrette modparten om relevante forhold, til at 

undlade at misbruge rettigheder, samt til at undgå at handle i strid med tidligere adfærd (estoppel). 
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2.5 Engelsk ret 

2.5.1 Ingen anerkendelse af et generelt princip 

I engelsk ret findes der ikke noget lovfæstet princip om ”good faith and fair dealing” på det 

kontraktretlige område, og domstolene nægter ligeledes at anerkende et ulovbestemt princip i 

praksis.
103

 Det forklares af den engelske forfatter Roy Goode med følgende synspunkt:  

 

”(It)…is our view that in what we like to think – perhaps wrongly – is the world’s leading 

financial center, the predictability of the legal outcome of a case is more important than 

absolute justice. It is necessary in a commercial setting that businessmen at least should know 

where they stand… The last thing that we want to do is to drive business away by vague 

concept of fairness which make judicial decisions unpredictable, and if that means that the 

outcome of disputes is sometimes hard on a party we regard that as an acceptable price to 

pay in the interest of the great majority of business litigants.”
104

  

 

Flere juridiske forfattere påpeger endvidere, at problemet med en generel ”good faith” doktrin er, at 

man ikke ved hvilken moralsk standard parternes adfærd skal vurderes ud fra, ligesom anvendelsen 

af en generel ”good faith” doktrin kræver, at man kender parternes personlige motiver for at handle 

på en bestemt måde, før man kan vurdere om handlingen er i strid med ”good faith”.
105

  

 

At domstolene ikke anerkender et princip om ”good faith” er blandt andet kommet til udtryk i 

dommen Walford v. Miles,
106

 hvor House of Lords tilsidesatte et vilkår om tvungen forhandling 

mellem to parter. I sagen havde sælger aftalt med køber, at hvis banken indvilligede i at finansiere 

køber inden ugens udgang, så ville sælger afslutte forhandlinger med tredjemand om salg af sælgers 

firma, med den hensigt at indgå kontrakt med køber i stedet. Efterfølgende valgte sælger dog i strid 

med parternes aftale at sælge firmaet til tredjemand, og køber lagde derfor sag an mod sælger og 

krævede erstatning for kontraktbrud.  

                                                 

103
 Zimmermann m. fl. (2000) s. 39 f.; McKendrick (2007) s. 264 ff.; Brownsword (2006) s. 111 ff.; Lando (1998) s. 

417. Domstolene er i det hele taget modvillige overfor generelle principper, se McKendrick (2007) s. 267 og s. 379. 

104
 Goode (1992). 

105
 Brownsword (2006) s. 115 f.; samt McKendrick (2007) s. 268. 

106
 Walford v. Miles [1992] 2 WLR 174 (House of Lords). 
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Spørgsmålet var herefter, om sælger kunne pålægges en positiv forpligtelse til at forhandle ”in good 

faith” med køber, idet dette umiddelbart ville være nødvendigt, hvis aftalen mellem parterne om at 

forhandle skulle have noget formål (”business efficacy”). Selv om man godt kunne håndhæve en 

aftale om ikke at forhandle med tredjemand (”lock out”) i praksis, når aftalen var tidsbegrænset, så 

var det dog ifølge Lord Ackner klart, at man ikke anså en aftale om at skulle forhandle med en 

bestemt modpart (”lock in”) for retligt bindende. Sælger kunne ikke forpligtes til at forhandle med 

køber, idet en sådan aftale var for vag og usikker til at blive håndhævet, da der ville opstå tvivl om, 

hvornår parterne var berettigede til at afbryde forhandlingerne, mv. I øvrigt var ”good faith” i strid 

med det individualistiske og liberalistiske udgangspunktet i engelsk ret:  

 

”The concept of a duty to carry on negotiations in good faith is inherently repugnant to the 

adversarial position of the parties when involved in negotiations. Each party to the 

negotiations is entitled to pursue his (or her) own interest, so long as he avoids making 

misrepresentations”.
107

 

 

Der var enighed hos House of Lords om den pågældende afgørelse, og derfor bør der lægges særlig 

vægt på dommen. Den viser tydeligt, at udgangspunktet for engelsk kontraktret er, at parterne ikke 

er forpligtede til generelt at tage hensyn til modpartens interesser eller forventninger. Selv om 

dommen alene gælder en forpligtelse til at forhandle i overensstemmelse med ”good faith”, antages 

den at illustrere den fuldstændige benægtelse af et princip om ”good faith” i engelsk ret.
108

 

 

Afgørelsen i Walford v. Miles er dog blevet kritiseret af enkelte juridiske forfattere samt dommere: 

dels fordi den ignorerer parternes kontraktfrihed til at forpligte hinanden til at indgå i forhandlinger, 

selv om kontraktfriheden normalt anses for en grundsten i engelsk kontraktret; og dels fordi den 

fastslår, at en pligt til at forhandle i god tro ikke kan håndhæves, selv om andre retssystemer synes 

at være i stand hertil. McKendrick går så langt som til at sige, at resultatet i Walford v. Miles ikke 

                                                 

107
 Citatet er fra Lord Ackner i Walford v. Miles. Med et flertal afviste House of Lords dermed synspunktet hos 

Bingham LJ fra Court of Appeal, der mente at parterne godt kunne forpligtes til at forhandle ”in good faith”. Parterne 

ville være bundet til at forhandle med hinanden i en periode, der under omstændigheder kunne anses for tidsmæssigt 

rimeligt, og han mente derfor det var i strid med aftalen, at sælger uden grund afbrød forhandlingerne med køber. 

108
 Se også McKendrick (2003) s. 535 ff., der argumenterer for, at en anerkendelse af en generel ”good faith” doktrin i 

engelsk ret vil kræve, at House of Lords konkret går ind og ændrer praksis efter afgørelsen i Walford v. Miles. 
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kan støttes, og at en forpligtelse til at forhandle ”in good faith” bør kunne håndhæves, når parterne 

eksplicit har aftalt en sådan pligt, og muligvis også i situationer, hvor pligten foreligger implicit.
109

 

 

Den manglende anerkendelse af ”good faith” er ligeledes kommet til udtryk i et obiter dictum i 

Interfoto Picture Library Ltd. v. Stilletto Visual Programmes Ltd,
110

 hvor Bingham LJ udtalte:  

 

”In many civil law systems, and perhaps in most legal systems outside the common  law world, 

the law of obligations recognises and enforces an overriding principle that in making and 

carrying out contracts parties should act in good faith. This does not simply mean that they 

should not deceive each other, a principle which any legal system must recognize; its effect is 

perhaps most aptly conveyed by such metaphorical colloquialisms as “playing fair”, “coming 

clean” or “putting one’s cards face upwards on the table”. It is in essence a principle of fair 

and open dealing… English law has characteristically, committed itself to no such overriding 

principle, but has developed peacemeal solutions in response to demonstrated problems of 

unfairness.” 

 

Dette dictum viser, at selvom de engelske domstole på ingen måde vil vedkende sig begrebet ”good 

faith”, så spiller redelighed og billighed nok alligevel en praktisk rolle i engelsk ret. Mange af de 

eksisterende doktriner og retsregler ret synes således at dække samme typer af situationer, som et 

”good faith” princip typisk ville dække i et andet retssystem. Man synes derfor at anvende 

specialløsninger i form af afgrænsede doktriner og retsregler, for at løse samme type af problemer, 

som ellers løses med et generelt princip om ”good faith”.
111

 

 

Enkelte forfattere argumenterer endda for, at der ikke er nogen væsentlig forskel mellem det 

objektive krav om ”good faith” og beskyttelsen af ”the reasonable expectations of honest men”, 

idet sidstnævnte efter sigende skulle være et gennemgående tema i engelsk ret.
112

  

                                                 

109
 Mckendrick (2003) s. 543; samt McKendrick (2007) s. 268. 

110
 Interfoto Picture Library Ltd v. Stilletto Visual Programmes Ltd [1989] Q.B. 433 (Court of Appeal). 

111
 Se også Lando (1998) s. 417 f.; McKendrick (2003) s. 547; Zimmermann m.fl. (2000) s. 45 ff.; samt Goode (1992). 

112
 Se McKendrick (2003) s. 541 om at dommer Steyn LJ anser ”the reasonable expectations of honest men” som et 

gennemgående og beskyttelsesværdigt tema i engelsk ret; samt Brownsword (2006) s. 127 om ligheden mellem ”good 

faith” og ”reasonable expectations”. 
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2.5.2 Anvendelsen af specifikke doktriner og retsregler i engelsk ret 

Engelsk ret er i vid udstrækning baseret på retspraksis, og der er derfor med tiden udviklet en række 

retlige doktriner og retsregler, der er formet af retspraksis og anvendes af domstolene i forskellige 

typer af sager. Da domstolenes retsanvendelse er meget pragmatisk orienteret, er anvendelsen af de 

retlige doktriner meget konkret og afgrænset til særlige typer af kontraktforhold eller til bestemte 

situationer. 

 

I de situationer, hvor et ”good faith” hensyn (eller et tilsvarende hensyn) kunne være relevant, er der 

flere forskellige doktriner i engelsk ret, der har betydning. De fleste af dem relaterer sig dog til 

aftalens indgåelse.
113

 Nedenfor skal følgende aspekter analyseres i praksis: interpretation, implied 

terms, unfairness and inequality, duty of disclosure, promissory estoppel, samt abuse of rights. Det 

er disse aspekter, der er relevante i relation til et retligt loyalitetshensyn, og derfor skal de inddrages 

i analysen, selvom der ikke nødvendigvis findes en relevant engelsk doktrin på retsområdet. De 

relevante doktriner inddrages derfor i det omfang, de varetager et hensyn svarende til ”good faith”. 

 

2.5.2.1 Interpretation 

De engelske domstole synes i særlige tilfælde at være villige til at inddrage et hensyn svarende til 

”good faith” i forbindelse med interpretation (fortolkning af kontrakter), selvom de ikke generelt 

set anerkender et ”good faith” hensyn. 

 

I England er kontraktretten stærkt præget af en liberalistisk grundtanke, hvorfor man prioriterer 

kontraktens ordlyd og parternes forudsigelighed særligt højt i erhvervsforhold. Det betyder, at 

fortolkningen af kontrakter er udpræget objektiv, idet man kun anvender kontrakten som 

fortolkningsdata, og man finder derfor parternes ”expressed rather than actual intentions”.
114

 Dette 

hænger sammen med anvendelsen af ”the parol evidence rule” og fortolkning indenfor ”the four 

corners of the contract”.
115

 I praksis afskærer man derfor bevisførelse for, at parterne i forbindelse 

                                                 

113
 Det gælder reglerne om mistake, duress, deceit, misrepresentation, fraud, undue influence, illegality, mv. Se i øvrigt 

McKendrick (2007) s. 263 ff. og s. 378 f. om de forskellige doktriner af relevans for et ”good faith” hensyn. 

114
 Se Zweigert m.fl. (1998) s. 406 f. om at engelsk ret prioriterer den objektive ordlyd (“expression theory“) frem for 

den subjektive partsintention (”intention theory”). Se også McKendrick (2007) s. 196. 

115
 Lando m.fl. (2006) s. 107 f.; McKendrick (2003) s. 408 ff.; samt McKendrick (2007) s. 184 ff. 
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med kontraktindgåelsen skulle have udtrykt en anden hensigt, end hvad der fremgår af kontraktens 

ordlyd. Herved beskytter man netop de forventninger, parterne har skabt på baggrund af ordlyden i 

den skriftlige kontrakt, hvilket skaber forudsigelighed. 

 

Den sproglige og naturlige betydning af kontraktens ordlyd har altid været vigtig i relation til 

fortolkning i engelsk ret, men den synes ikke længere at være altafgørende. En del forfattere 

argumenterer for, at domstolene i praksis er gået bort fra en ren bogstavfortolkning, og at de nu 

gennem deres fortolkning tager hensyn til kontraktens formål, samt til hvad parterne måtte have 

tillagt ordlyden af betydning, idet der tages hensyn til, hvordan en ”reasonable man” med samme 

relevante baggrund og forudsætninger sædvanligvis ville have forstået kontraktens ordlyd.
116

  

 

Herved er der åbnet op for, at domstolene kan fortolke imod den sproglige forståelse af ordlyden og 

hen mod en ”commercially sensible construction of the term” i forhold til sagens konkrete 

omstændigheder.
117

 Denne udvikling betyder, at domstolene anvender fortolkning til at opnå 

forskellige normative resultater, hvor et hensyn til ”good commercial practice” kan spille ind.
118

 

Dette ses ligeledes af case 8 hos Zimmermann og Whittaker, hvor varerne blev leveret midt om 

natten, men hvor levering efter en fortolkning måtte være forudsat at skulle ske i dagtimerne.
119

 

 

Der er udviklet forskellige tilgange til vurderingen af urimelige eller usædvanligt byrdefulde 

standardvilkår i engelsk ret. Ligesom i dansk ret behandles sådanne vilkår ud fra én af tre vinkler: 

vedtagelse, fortolkning eller konkret urimelighed. Engelsk ret anerkender ikke en generel 

urimelighedsstandard, hvorfor kravene til vedtagelse og fortolkning synes skærpet i praksis. 

 

I relation til fortolkning anerkendes det i både litteratur og praksis, at byrdefulde standardvilkår som 

ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser og konventionalbøder fortolkes indskrænkende, hvilket 

også kaldes ”contra proferentem” fortolkning.
120

 Vilkårene finder derfor kun anvendelse i de 

                                                 

116
 Se eksempelvis McKendrick (2007) s. 196 ff.; samt Beale m.fl. (2002) s. 561 f. om betydningen af kontekst. 

117
 McKendrick (2003) s. 397 ff. 

118
 Se Zimmermann m.fl. (2000) s. 45 f. om at anvende fortolkning til at opnå normative resultater i engelsk ret; samt 

Lando m.fl. (2006) s. 116 f. om at kontrakter fortolkes i overensstemmelse med billighed og god forretningsskik. 

119
 Zimmermann m.fl. (2000) s. 323 ff. 

120
 McKendrick (2007) s. 226 ff.; Lando m.fl. (2006) s. 126 ff.; samt Beale m.fl. (2002) s. 568 f. 
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situationer, der umiddelbart er dækket af kontraktens ordlyd, idet der er en formodning for, at det 

(alene) er denne betydning, parterne har tillagt vilkåret ved kontraktens indgåelse. Derfor bliver 

ansvarsfraskrivelser eksempelvis fortolket strengere end ansvarsbegrænsninger, idet parterne 

formodningsvist oftere vil aftale en begrænsning i ansvaret frem for ubetinget ansvarsfrihed.
121

 

 

Tidligere anvendte man i forbindelse med ansvarsfraskrivelser en ”doctrine of fundamental 

breach”, hvorefter en part, der fundamentalt (”to the root of the contract”) havde misligholdt en 

kontrakt, ikke kunne støtte ret på en ansvarsfraskrivelse til fordel for ham selv.
122

 Doktrinen blev 

dog senere forkastet af House of Lords i Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd.,
123

 hvor 

det blev fastslået, at parterne ikke under alle omstændigheder burde hindres i at støtte ret på en 

ansvarsfraskrivelse, selvom der var sket et ”fundamental breach”. Misligholdelsens karakter var 

ikke i sig selv afgørende for, om man kunne støtte ret på en ansvarsfraskrivelse, men den kunne dog 

indgå som et moment i den samlede fortolkning af vilkåret. Parterne i erhvervsforhold måtte have 

frihed til eksplicit at fordele deres indbyrdes rettigheder og risici, og da ansvarsfraskrivelsen i den 

pågældende sag var utvetydig, kunne man ikke hindre parterne at støtte ret på den. 

 

2.5.2.2 Implied terms 

Udgangspunktet i engelsk ret er, at parterne alene er bundet af deres skrevne aftale. Domstolene har 

dog i helt særlige tilfælde udfyldt kontrakten med bestemmelser (”implied terms”), når dette har 

været nødvendigt, og hvor resultatet ellers vil forekomme urimeligt.
124

 Der er strenge krav til 

anvendelsen af ”implied terms”, og selvom der i praksis er lagt vægt på, om det er ”reasonable and 

equitable” at udfylde kontrakten, vil dette dog aldrig blive afgørende for domstolens vurdering.
125
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 Beale m.fl. (2002) s. 505 ff. 

122
 Se Karsales v. Wallis [1956] 1 WLR 936 (Court of Appeal). 
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 Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd. [1980] A.C. 827 (House of Lords). 

124
 McKendrick (2003) s. 364 ff.; Beale m.fl. (2008) s. 411 ff.; samt McKendrick (2007) s. 267 om at reglerne om 

udfyldning i engelsk ret ”conform with notions of good faith”. 

125
 McKendrick (2007) s. 206. 
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Der findes tre kilder, hvorfra domstolene henter udfyldende regler: common law, handelssædvaner 

og lovgivning.
126

 I relation til common law skelnes der typisk mellem ”terms implied in law” og 

”terms implied in fact”. Ved “terms implied in fact” sker der en situationsbestemt udfyldning af 

kontrakten i de tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt for at give kontrakten ”such business 

efficacy as the parties must have intended”.
127

 Der er derfor tale om et krav om nødvendighed 

(”necessity”):
128

 

 

”Prima facie that which in any contract is left to be implied and need not be expressed 

is something so obvious that it goes without saying; so that, if, while the parties were 

making their bargain an officious bystander were to suggest some express provision 

for it in the agreement, they would testily suppress him with a common Oh, of 

course”.
129

 

 

I dommen Moorcock
130

 fandtes det på denne måde nødvendigt at pålægge den ene part en 

forpligtelse, udover hvad der fulgte af kontrakten. Sagen handlede om en skibsejer, der havde lejet 

en plads i en havn til at lægge sit skib til kaj, således at lasten kunne bæres til og fra borde. Udlejer 

havde imidlertid ikke undersøgt sandbunden nærmere eller advaret skibsejeren om, at der kunne 

være ujævn sandbund i det pågældende stykke af havnen. Skibet stødte i forbindelse med lavvande 

herefter på grund og blev beskadiget. Court of Appeal fandt det nødvendigt at udfylde parternes 

kontraktforhold med en forpligtelse for udlejeren (”implied warranty”) til at sikre, at sandbunden 

var jævn og ufarlig, samt til at advare modparten, hvis den ikke var det eller hvis han ikke havde 

foretaget en sådan undersøgelse. 

                                                 

126
 Beale m.fl. (2008) s. 411. I relation til udfyldning med deklaratoriske regler i lovgivningen henvises der til Sale of 

Goods Act (1979), Supply of Goods and Services Act (1982) og Supply of Goods (Implied Terms) Act (1973). 

127
 Citatet er fra dommen The Moorcock (1889) 14 PD 64 (Court of Appeal), der refereres nedenfor. 

128
 McKendrick (2003) s. 377. Der findes dog også retspraksis, hvor denne test ikke eksplicit anvendes. Se Aerial 

Advertising Co. v. Batchelors Peas Ltd. [1938] 2 All ER 788 (King´s Bench), hvor et reklamebureau fløj lavt hen over 

en by med et reklamebanner, netop samtidig med at der blev afholdt 2 minutters stilhed på Armistice Day (mindedag til 

at mindes våbenhvilen under første verdenskrig). Her udfyldtes kontrakten mellem reklamebureauet og kunden med en 

forpligtelse om at reklamere med ”reasonable skill and care”, hvilket ikke var opfyldt i den konkrete sag. Man kunne 

ikke kræve en fortsættelse af kontraktforholdet, når reklameringen havde medført foragt overfor kundens produkter. 

129
 Se Shirlaw v. Southern Foundries Ltd [1939] 2 KB 206 (King´s Bench) om ”the officious bystander test”. 

130
 The Moorcock [1889] 14 PD 64 (Court of Appeal). 
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I den konkrete sag blev der lagt vægt på, at udlejeren havde let adgang til at undersøge, om 

havbunden var sikker, hvilket lejeren ikke havde, ligesom forpligtelsen måtte anses for nødvendig 

for at give kontraktforholdet ”business efficacy”. Det må have været parternes intention - ”they must 

have known, both of them, that unless the ground was safe the ship would be simply buying an 

opportunity of danger, and that all consideration would fail unless some care had been taken to see 

that the ground was safe”. Selvom de engelske domstole ikke anerkender “good faith” hensynet, 

ligner denne udfyldning nærmest en forpligtelse til at tage hensyn til modpartens interesser. 

 

Udfyldning af ”terms implied by law” er i modsætning til ”terms implied by fact” udfyldning med 

bestemte regler i en bestemt type af kontraktforhold. Der er også her tale om et krav om streng 

nødvendighed, i hvert fald i forbindelse med almindelige erhvervsforhold.
131

 

 

2.5.2.3 Unfairness and inequality 

Udgangspunktet er, at der ikke er nogen urimelighedscensur i engelsk ret, og kontraktvilkår kan 

derfor hverken tilsidesættes eller ændres efter en konkret urimelighedsvurdering.
132

 De ganske få 

retsregler og doktriner, der tager sigte på urimelige kontraktvilkår, dækker meget afgrænsede 

områder, ligesom der er forholdsvis strenge betingelser for deres anvendelse.
133

 Domstolenes 

tilbageholdenhed med at gribe ind over for urimelige kontraktvilkår kan illustreres af følgende citat: 

 

”Unequal bargaining power or objectively unreasonable terms are no basis for 

interference in equity in the absence of unconscionable or extortionate abuse where, 

exceptionally and as a matter of common fairness, it is unfair that the strong should 

be allowed to push the weak to the wall.”
134

 

 

                                                 

131
 Se Liverpool City Council v. Irwin [1977] AC 239 (House of Lords). I relation til ansættelsesforhold og lejeforhold 

(udenfor erhverv) er der dog tendens til lempning af kravene, se McKendrick (2003) s. 374; og Collins (1992) s. 559 ff. 

132
 Lando m.fl. (2006) s. 154; McKendrick (2007) s. 235; samt Zimmermann m.fl. (2000) s. 44 f. 

133
 Se Nazarian (2007) s. 112: ”Reglene for anvendelse av equity og fairness er strenge, og domstolene utviser stor 

forsiktighet med å videreutvikle reglene”; samt Zimmermann m.fl. (2000) s. 44 om doktrinernes begrænsninger. 

134
 Se citatet i forbindelse med diskussionen af en doktrin om ”unconscionable bargains” i Beale m.fl. (2002) s. 478. 
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De fleste doktriner, der kunne være relevante at diskutere i relation til ”good faith”, relaterer sig til 

kontraktindgåelse.
135

 Der findes dog enkelte doktriner baseret på equity, der kan anvendes af 

domstolene i helt særlige tilfælde, og som er relevante i forbindelse med kontraktens opfyldelse.
136

 

Domstolene har eksempelvis mulighed for at kræve naturalopfyldelse, hvis erstatning ikke er et 

tilstrækkeligt middel (”equitable remedies of specific performance”). 

 

Da der ikke findes nogen generel urimelighedscensur, er der som udgangspunkt ingen mulighed for 

eksempelvis at kræve, at sælger giver et depositum tilbage til køber i forbindelse med kontraktens 

ophævelse. Dette ses af dommen Union Eagle Ltd v. Golden Achievement Ltd.
137

 Her havde to 

parter indgået aftale om køb af en lejlighed i Hong Kong, og køber skulle betale 10 % af købsprisen 

til sælger som depositum. Kontrakten specificerede tid og sted for betalingen af købesummen, idet 

der blev lagt vægt på, at det var essentielt, at der skete rettidig betaling. Køber betalte imidlertid 10 

minutter for sent, hvorefter sælger tilbageholdt depositummet og hævede kontrakten, ligesom han 

ifølge kontrakten var berettiget til. Køber påstod i forbindelse med den efterfølgende retssag, at 

domstolen havde mulighed for at kræve naturalopfyldelse. Køber mente, at konsekvenserne af hans 

misligholdelse i forbindelse med den forsinkede betaling var ude af proportioner, og at det var 

“unconscionable” at sælger stod fast på sin ret til at hæve kontrakten og beholde depositummet.  

 

Lord Hoffmann afviste dette synspunkt. Han lagde vægt på forretningsmæssige hensyn og udtalte, 

at parterne på et volatilt boligmarked med sikkerhed burde kunne vide, om de var berettigede til at 

hæve kontrakten eller ej, samt at domstolenes indgriben i parternes udøvelse af disse rettigheder 

ville skabe en usikkerhed, som misligholdende købere kunne misbruge som led i forhandlinger med 

sælger. Engelske domstole griber derfor som udgangspunkt ikke ind i parternes kontraktforhold.
138

 

                                                 

135
 Det gælder doktrinerne om undue influence, mistake, duress, fraud, misrepresentation, deceit, mv. Afhandlingens 

fokus er dog indholdsmæssig urimelighed (”substantive unfairness”) - indholdsmangler og ændrede omstændigheder. 

136
 Se McKendrick (2007) s. 451 ff. om udviklingen i retning af et ”just result”; samt Goode (1992) om at ”good faith” 

er påkrævet for at opnå ”equitable remedies”. 

137
 Union Eagle Ltd v. Golden Achievement Ltd [1997] 2 WLR 341 (Privy Council). 

138
 Det skal dog bemærkes, at Lord Hoffmann i et dictum til sagen udtalte, at køber i helt særlige og ekstreme tilfælde 

ville kunne få ”relief against forfeiture in equity”, således at han kunne få depositummet tilbage, når det var urimeligt 

højt, ligesom han kunne blive godtgjort, hvis sælger var blevet ”unjustly enriched” på baggrund af forbedringer, som 

køber havde iværksat inden kontraktens ophævelse. Modifikationerne angik dog kun parternes indbyrdes økonomiske 

krav, og ikke retten til at hæve kontrakten. Se også McKendrick (2007) s. 445 ff. 



  57 

I relation til standardvilkår gælder der heller ingen generel urimelighedscensur, og domstolene 

synes derfor ofte at skærpe kravene til vedtagelse og fortolkning, for at opnå mere rimelige 

resultater.
139

 Denne fremgangsmåde kritiseres dog for at være en skjult urimelighedscensur, og den 

kritiseres for at forvrænge doktrinernes retmæssige anvendelse, ligesom den ikke giver domstolene 

mulighed for at tilsidesætte klart urimelige vilkår, der er vedtagne og fremstår som utvetydige.
140

  

 

Parlamentet har indtil videre kun vedtaget specielle regler om urimelighed. Det gælder reglerne i 

Unfair Contract Terms Act fra 1977 (UCTA), der tager sigte på urimelighed i standardvilkår om 

ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser i kontraktforhold. Efter reglerne i UCTA s. 3 er 

erhvervsdrivendes standardvilkår om ansvarsbegrænsninger i forbindelse med misligholdelse af 

kontrakten kun gyldige, såfremt de opfylder ”the requirements of reasonableness”, hvorefter s. 11 

angiver, at vurderingen skal tage udgangspunkt i de omstændigheder ved aftalens indgåelse, som 

parterne er eller burde være bevidste om.
141

 Reglerne i UCTA finder dog jf. s. 26 og s. 27 ikke 

anvendelse på internationale købekontrakter eller på kontrakter, hvor parterne har valgt at engelsk 

ret skal gælde, når engelsk ret ellers ikke ville finde anvendelse. I disse tilfælde må man således 

falde tilbage på de almindelige vedtagelses- og fortolkningsregler for byrdefulde standardvilkår. 

 

I relation til erstatningsklausuler er der udviklet særlige regler i retspraksis.
142

 Det accepteres, at der 

i kontrakten fastsættes en bestemt erstatning (bod) i tilfælde af nærmere definerede begivenheder, 

men det kræver, at den aftalte bod er udtryk for det forventede tab (”liquidated damages clause”). 

Domstolene håndhæver ikke ”penalties”, hvor boden er fastsat vilkårligt eller urimeligt højt. 

 

2.5.2.4 Promissory estoppel 

I engelsk ret findes en doktrin om ”promissory estoppel”, hvorefter parterne ikke kan handle i strid 

med deres tidligere adfærd, når deres tidligere adfærd har skabt berettigede forventninger hos 

                                                 

139
 McKendrick (2007) s. 192 ff. og s. 226; samt Lando m.fl. (2006) s. 128. 

140
 Se Brownsword (2006) s. 93 ff. og 123 f. om problemerne med en skjult urimelighedscensur. 

141
 Det gælder parternes forhandlingsstyrke, muligheden for forsikring, vilkårets udformning, kontraktens helhed, mv. 

142
 McKendrick (2007) s. 438. 
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modparten.
143

 Doktrinen blev defineret i dommen Central London Property Ltd v.High Trees House 

Ltd
144

 med følgende: 

 

“[That] when parties enter into an arrangement which is intended to create legal 

relations between them and in persuance of such arrangement one party makes a 

promise to the other which he knows will be acted on and which is in fact acted on by 

the promisee, the court will treat the promise as binding on the promisor to the extent 

that it will not allow him to act inconsistently with it even although the promise may 

not be supported by consideration in the strict sense and the effect of the arrangement 

made is to vary the terms of a contract under seal by one of less value”. 

 

I dommen havde udlejer accepteret at modtage nedsat husleje i krigstid, idet det var svært for 

lejeren at fremleje lejlighederne. Da krigstiden var overstået og det igen var muligt at leje alle 

lejlighederne ud, hævede udlejer huslejen til det oprindelige niveau. Domstolen gav dog i den 

konkrete sag udlejer medhold i, at han ikke havde fortabt retten til at kræve sædvanlig husleje, efter 

at omstændighederne igen var normaliseret. Hans adfærd havde ikke skabt en forventning om en 

permanent lavere husleje. 

 

Doktrinen illustreres også af case 20 hos Zimmermann og Whittaker.
145

 Her havde den ene part (G) 

et erstatningskrav mod en anden part (H), der var ved at blive forældet. G truede med at anlægge 

sag mod H, men H anmodede om mere betænkningstid og viste ved sin adfærd, at han ikke havde 

tænkt sig at gøre en forældelsesindsigelse gældende overfor G. Da H efterfølgende ikke kunne 

betale, gjorde han dog alligevel forældelsesindsigelsen gældende. G kunne i denne forbindelse gøre 

doktrinen om ”promissory estoppel” gældende. I case 22
146

 kunne det derimod ikke lægges en 

                                                 

143
 McKendrick (2003) s. 547; Nazarian (2007) s. 112; Zimmermann m.fl.(2000) s. 44; samt McKendrick (2007) s. 117, 

der henviser til Hughes v. Metropolitan Railway Co [1876-1877] L.R. 2 App. Cas. 439 (House of Lords), hvor en 

udlejer ansås at have fortabt sin rettighed til at gøre en tidsfrist for reparationer udført af lejeren gældende, idet parterne 

havde indgået forhandlinger om lejeaftalen, således at tidsfristen måtte anses for suspenderet. 

144
 Central London Property Ltd v.High Trees House Ltd [1947] KB 130 (King´s Bench). 

145
 Zimmermann m.fl. (2000) s. 493 ff. 

146
 Zimmermann m.fl. (2000) s. 515 ff. 



  59 

udlejer til last, at han havde forholdt sig passivt, selv om lejer de sidste tre år havde betalt for lidt i 

husleje, idet man ikke kunne udlede af udlejers adfærd, at han skulle have fortabt denne rettighed. 

 

2.5.2.5 Duty to disclose information 

Der findes ingen generel oplysningspligt for parterne i engelsk ret, hverken i forbindelse med 

kontraktens indgåelse eller efterfølgende, men i det omfang man vælger at give modparten 

oplysninger, er man dog forpligtet til at oplyse korrekt.
147

 Domstolene synes kun i meget sjældne 

tilfælde at udfylde kontrakten med en forpligtelse til at oplyse modparten om relevante forhold, og 

forfattere som Collins argumenterer for, at det kun vil ske i situationer, hvor den ene part har 

eksklusiv information, som den anden part har brug for, hvis han skal kunne opfylde sine 

forpligtelser.
148

 Collins argumenterer dog også for, at selv om der hverken findes en pligt til at 

samarbejde med modparten eller til at oplyse modparten om væsentlige forhold, så anerkender 

erhvervslivet ofte denne interesse i praksis, hvilket påvirker parternes adfærd i erhvervsforhold. 

 

Engelsk ret synes mere åben overfor ”good faith” hensynet og oplysningsforpligtelsen i relation til 

specielle kontraktforhold, herunder forsikringsaftaler (”contracts uberrimae fidei”)
149

 og til særlige 

tillidsforhold (”fiduciary relationships”)
150

 som forholdet mellem advokater og deres klienter. 

 

2.5.2.6 Abuse of rights 

Udgangspunktet i engelsk ret er, at parterne frit kan udøve deres rettigheder, uanset hvilket motiv 

der ligger bag.
151

 Dette illustreres eksempelvis af Union Eagle
152

 (refereret ovenfor) eller Chapman 

v. Honig,
153

 hvor et flertal tilsluttede sig følgende holdning fra Pearson LJ: 

                                                 

147
 McKendrick (2007) s. 259 ff.; Nazarian (2007) s. 111; samt Collins (1992) s. 556 ff. 

148
 Collins (1992) s. 556 ff. 

149
 McKendrick (2003) s. 547. 

150
 Lando (1998) s. 417; samt McKendrick (2007) s. 263 ”Where such a fiduciary relationship exists, the parties do not 

bargain at arm´s lenght and the objection to the imposition of a duty of disclosure disappears”. 

151
 Zimmermann m.fl. (2000) s. 40 f. og s. 696; samt Goode (1992). 

152
 Union Eagle Ltd v. Golden Achievement Ltd [1997] 2 WLR 341 (Privy Council). 



  60 

”A person who has a right under a contract or other instrument is entitled to exercise it and 

can effectively exercise it for a good reason or a bad reason or no reason at all.”
154

 

 

Dette udgangspunkt bekræftes også i case 14 hos Zimmermann og Whittaker,
155

 hvor to parter 

havde indgået aftale om udvikling og produktion af en speciel type af kofangere, som skulle bruges 

i forbindelse med bilproduktion. Bilproducenten afbrød imidlertid samarbejdet efter syv måneder, 

med det gældende opsigelsesvarsel, hvorved modparten led et væsentligt tab ved ikke at kunne 

bruge sin investering i udviklingen af kofangerne. Så længe opsigelsesvarslet ifølge kontrakten eller 

lovgivningen var iagttaget, var der dog ikke noget til hinder for, at kontrakten kunne opsiges.
156

 

 

Det forholdsvis strenge udgangspunkt om fri rettighedsudøvelse modificeres imidlertid af en række 

specifikke retsregler, der kan udledes af retspraksis. Disse regler giver i særlige tilfælde mulighed 

for at hindre et reelt misbrug af rettigheder.  

 

I praksis var det tidligere udgangspunktet, at selv en ubetydelig misligholdelse ville give modparten 

ret til at hæve kontrakten, så længe der var tale om en ”condition”. Modpartens motiv for at hæve 

kontrakten var således uvedkommende, og selv ubetydelige mangler kunne i praksis medføre en 

ophævelse af kontrakten. Dette kan udledes af dommen Arcos Ltd v. Ronaasen,
157

 hvor parterne 

havde indgået aftale om levering af træ til at bygge tønder med, idet målene for træstykkerne var 

specificeret i kontrakten. De leverede træstykker afveg dog fra specifikationen.
158

 Da bredden på 

træstykkere ansås for at være en ”condition” i kontraktforholdet, fik køber lov at hæve kontrakten, 

selv om træstykkerne på afskibningstidspunktet havde været anvendelige til købers formål med den 

pågældende bredde, og selv om købers reelle motiv for at hæve købet syntes at være, at 

                                                                                                                                                                  

153
 Chapman v. Honig [1963] 3 WLR 19 (Court of Appeal). Sagen angår et ikke-erhvervsmæssigt lejeforhold, men den 

nævnes alligevel, da den viser det generelle udgangspunkt i engelsk ret. I sagen havde en lejer vidnet mod sin udlejer i 

en retssag, hvorefter udlejer opsagde lejemålet, hvilket han var berettiget til efter kontraktens alm. bestemmelser. 

154
 Lord Denning M.R. mente derimod, at opsigelsen af lejekontrakten var ugyldig, idet alt andet ville være urimeligt. 

155
 Zimmermann m.fl. (2000) s. 404 ff. 

156
 I erhvervsforhold er der en formodning for, at parterne selv tager risikoen i betragtning ved kontraktens indgåelse. 

157
 Arcos Ltd v. Ronaasen [1933] A.C. 470 (House of Lords). 

158
 Det var ifølge kontrakten acceptabelt med mindre afvigelser i højde og længde, men bredden var beskrevet som ”½ 

inch”. Af de leverede træstykker var kun henholdsvis 4,3 % og 6,4 % af den beskrevne bredde, mens resten var bredere. 

House of Lords anså det for bevist, at træstykkerne også ved afsejling havde afveget fra ”½ inch” 
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markedsprisen var faldet. House of Lords lagde vægt på, at køber ikke var forpligtet til at modtage 

varer, der afveg fra specifikationen i kontrakten, selv om køber godt kunne anvende de leverede 

træstykker til at bygge tønder med. Det er med andre ord ikke nok, at varerne er af en sædvanlig 

god kvalitet (”merchantable goods”), når kontrakten specificerer en bestemt kvalitet og ikke efter 

sin ordlyd giver mulighed for afvigelser fra den pågældende kvalitet. 

 

I dag findes der dog også eksempler i retspraksis, hvor parterne ikke har fået lov at hæve kontrakten 

i tilfælde, hvor der kun har været tale om en ubetydelig misligholdelse fra modpartens side, samt 

hvor motivet for at hæve kontrakten alene synes at have været, at det er blevet en dårlig handel.
159

 I 

Hongkong Fir Shipping v. Kawasaki Kisen Kaisha
160

 havde parterne indgået en 2-årig aftale om 

leje af et skib til transport af kul, hvor skibet ifølge kontrakten skulle være ”in every way fitted for 

ordinary cargo service” og ”seaworthy”, og hvor det var ejerens ansvar at vedligeholde skibets 

maskineri ved hjælp af et effektivt og velforberedt mandskab.  

 

Allerede på den første sejlads fandt lejer, at motorerne på skibet var gamle og slidte, samt at 

mandskabet var underbemandet og uerfarent, hvorfor der opstod en række problemer med skibet. 

Mandskabet havde ikke været i stand til at vedligeholde det ældre maskineri tilstrækkeligt, og skibet 

brød derfor sammen gentagne gange, hvilket krævede større reparationer. Det medførte forsinkelse 

for lejers transport af kul.
161

 De nødvendige reparationer varede i 5 uger (ud af 13 ugers drift), men 

da skibet derefter skulle repareres i 15 uger, afleverede lejer skibet tilbage og hævede kontrakten. 

 

Court og Appeal fandt, at lejers ophævelse af kontrakten var uberettiget, idet der ikke var tale om 

brud på en ”condition”. Hvor vidt lejer var berettiget til at hæve, afhang af, hvilke konsekvenser 

misligholdelsen havde for lejer. Da parterne måtte kunne forudse, at der kunne opstå problemer med 

skibets mandskab, samt at mandskabet kunne blive udskiftet, ligesom skibet allerede var taget i 

                                                 

159
 Se Hoenig v. Isaacs [1952] 2 All E.R. 176 (Court of Appeal), hvor en indretningsarkitekt skulle indrette en lejlighed, 

men hvor der var mindre fejl i indretningen. Ejeren måtte ikke hæve kontrakten, idet arbejdet i det væsentligste var 

udført (”substantially performed”). Ophævelse krævede væsentlig misligholdelse (”to the root of the contract”). 

160
 Hongkong Fir Shipping Co Ltd v. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 2 Q.B. 26 (Queen´s Bench). 

161
 Lejeren kunne ifølge kontrakten få erstatning for den tid, skibet lå stille, ligesom der heller ikke skulle betales leje. 



  62 

brug, så var misligholdelsen ikke så væsentlig, at lejer kunne hæve kontrakten.
162

 Misligholdelsen 

kunne hverken frustrere lejers kommercielle formål eller ”deprive the charterers of substantially the 

whole benefit [… ] that the charterers should obtain from the further performance of their own 

contractual undertakings”. Lejer havde derfor kun været berettiget til at kræve erstatning af ejeren 

for misligholdelsen af kontrakten, idet en ikke-væsentlig misligholdelse ikke giver ret til at hæve 

kontrakten, blot fordi den er blevet mere byrdefuld end forventet. Dette resultat støttes også af case 

6 hos Zimmermann og Whittaker,
163

 hvor der dog var tale om en ganske ubetydelig misligholdelse. 

 

For at undgå forholdsvis urimelige resultater som i Arcos Ltd v. Ronaansen, har man desuden 

indført specielle regler i lovgivningen. I s. 15 A i Sale of Goods Act (1979) blev der i 1994 indsat 

en ny regel, hvorefter køber ikke kan hæve kontrakten, hvis misligholdelsen er så ubetydelig (”so 

slight”), at det ville være urimeligt. Denne regel har dog i praksis sine begrænsninger.
164

 

 

Det ses også af retspraksis, at parterne i særlige tilfælde kan blive fri af deres forpligtelser efter 

kontrakten, når ydelsen fuldstændigt har mistet sin værdi. Se eksempelvis Attica Sea Carriers 

Corporation v. Ferrostaal Poseidon Bulk Reederei G.M.B.H,
165

 hvor parterne havde indgået en 

aftale om 17 måneders leje af en båd til transport af forskellige varer. Lejer var ifølge kontrakten 

forpligtet til at holde båden i almindelig god stand (”maintain the vessel [… ] in good state of repair 

and in efficient operating condition”). I aftalen var det også bestemt, at lejeren i forbindelse med 

tilbagelevering af båden skulle sikre, at båden var i samme gode tilstand som ved levering 

(”ordinary wear and tear excepted”), samt at ”charterer before redelivery, shall make all such 

repairs and do all such work so found to be necessary at its expense and time”. 

 

Efter 6 måneder gik motoren i stykker og båden skulle herefter repareres for anslået ca. 2 millioner 

dollars, selv om båden kun ville være 1 million dollars værd efter reparationerne, mens skrotprisen 

ville være ½ million dollars. Lejer leverede båden tilbage til ejeren og hævede lejeaftalen, idet han 

alene ville betale 400.000 dollars for reparationer. Court of Appeal fastslog, at forpligtelsen til at 

                                                 

162
 Det skal bemærkes, at ejer havde sørget for reparation så hurtigt som muligt, ligesom mandskabet og kaptajnen var 

blevet skiftet ud med et mere kompetent mandskab, efter de første problemer med skibet opstod. 

163
 Zimmermann m.fl. (2000) s. 292 ff. 

164
 McKendrick (2007) s. 218 f. 

165
 Attica Sea Carriers Corporation v. Ferrostaal Poseidon Bulk Reederei G.M.B.H [1976] 1 Lloyd’s Rep. 250 (C. A.). 
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reparere skibet ikke var en ”condition” i forbindelse med lejers rettighed til at tilbagelevere båden, 

hvorfor tilbageleveringen var effektiv, selvom skibet ikke var blevet repareret. Ejeren havde derfor 

ikke ret til at ignorere tilbageleveringen og kræve naturalopfyldelse med reparation og lejeindtægt 

indtil reparationerne var udført, men måtte i stedet nøjes med at kræve erstatning, hvilket ansås for 

at være en tilstrækkelig godtgørelse. Der blev lagt vægt på, at enhver anden fortolkning ville lede til 

et urimeligt resultat, og at en sådan fortolkning ikke kunne have været parternes intention. Lejerne 

kunne ikke være forpligtede til at udføre reparationerne, da det ville være ”economic nonsense”.
166

 

 

Endelig er der enkelte eksempler i praksis, hvor de engelske domstole synes at tage hensyn til, om 

parterne handler redeligt, når det skal vurderes, om de kan anses for at have brudt kontrakten eller 

ej. Det ses typisk i de særlige tilfælde, hvor én af parterne har fået beføjelse til at bestemme, 

hvornår modparten skal opfylde eller hvornår modparten har misligholdt kontrakten, idet en sådan 

rettighed skal udøves redeligt.
167

 

 

Denne regel bekræftes også i case 15 hos Zimmermann og Whittaker,
168

 hvor to parter havde aftalt, 

at den ene skulle bygge et skur til den anden, samt at der ikke skulle være nogen pligt til at betale, 

hvis ikke skuret levede op til forventningerne hos én af købers ansatte. I en sådan situation var 

køber forpligtet til at sikre, at den ansatte (tredjemand) udøvede beføjelsen ”in good faith”. Derfor 

var to minimale sprækker i skuret ikke nok til at afvise det. 

 

                                                 

166
 Se udtalelsen fra Lord Denning, M.R. i dommen. 

167
 Et eksempel herpå er Cobelfret N.V. v. Cyclades Shipping Co Ltd [1994] 1 Lloyd’s Rep. 28 (Queen´s Bench), hvor 

to parter havde indgået en aftale om udlejning af et skib til transport af kul for ejerne. I parternes standardvilkår var det 

bestemt, at kaptajnen (ansat af ejerne) skulle give en ”notice of readiness”, når skibet var klar til at blive ladet, og at 

skibet skulle være ladet senest 18 timer efter denne meddelelse var givet. Skibet kunne dog kun være klar til ladning, 

hvis det var gjort rent og var ”free of contaminants”. Kaptajnen gav meddelelse om, at skibet var klar den 4. oktober, 

men først den 8. oktober var det ifølge en uvildig sagkyndig fri fra vand og rust og klar til ladning. En voldgiftsdommer 

havde afgjort, at ejerne skulle have erstatning, fordi varerne var ladet for sent. På grund af proceduremæssige fejl i 

voldgiftsafgørelsen henviste Queen´s Bench sagen til fornyet behandling, men Mr. Justice Colman bemærkede, at en 

meddelelse om, at skibet var klar til ladning, ikke kunne være effektiv, hvis kaptajnen vidste, at skibet reelt ikke var klar 

på grund af vand og rust. ”There must by implication be a requirement of good faith”. Kaptajnen måtte med andre ord 

handle redeligt, når han på ejernes vegne kunne erklære skibet klar til ladning, idet det kunne få betydning for, hvor vidt 

modparten ansås for at have ladet skibet for sent og dermed misligholdt kontrakten. 

168
 Se Zimmermann m.fl. (2000) s. 419 ff. 
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2.5.3 Opsamling 

I engelsk ret anerkender domstolene ikke en generel ”good faith” doktrin. Alligevel kan der spores 

en række forskellige retsregler og doktriner i engelsk ret, der i deres specifikke og afgrænsede 

anvendelsesområde fungerer på samme måde som et ”good faith” hensyn. Det kommer til udtryk i 

forbindelse med domstolenes fortolkning og udfyldning af kontrakter, samt ved en meget begrænset 

urimelighedscensur. Der er ingen generel oplysningspligt, men der findes en regel om ”promissory 

estoppel”, ligesom der findes enkelte muligheder for at forhindre et konkret misbrug af rettigheder. 
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2.6 Komparativ sammenligning og opsamling 

Selvom loyalitetsprincippet ikke er udtømmende reguleret for kommercielle kontraktforhold i dansk 

ret (indenfor eller udenfor CISG), så fremgår det alligevel af retspraksis, at der eksisterer et relativt 

loyalitetshensyn. Der er ikke særlig stor forskel på, hvad man betragter som illoyalt indenfor CISG 

og i dansk ret i øvrigt. Loyalitetspligten under kontraktens opfyldelse omfatter som minimum en 

pligt til at give modparten de oplysninger, der er nødvendige for at undgå tab, en pligt til generelt at 

varetage modpartens interesser og undgå at denne lider unødige tab, en pligt til ikke at handle i strid 

med tidligere adfærd (estoppel), samt en pligt til ikke at misbruge ens rettigheder. Domstolene 

anvender fortolkning, udfyldning og modifikation af kontrakten for at opnå deres resultater. 

 

Der synes derimod at være større forskel i anvendelsen af et loyalitetshensyn i henholdsvis dansk og 

engelsk ret. De engelske domstole anerkender ikke ”good faith” hensynet, men anvender i stedet 

specielle retsregler og doktriner for at løse samme type af problemer, som i andre lande løses med 

”good faith” hensynet. Der kan argumenteres for, at man i det væsentligste kommer til samme 

resultater i dansk og engelsk ret, selvom metoden er forskellig.
169

  

 

Der synes imidlertid stadig at kunne spores mindre forskelle i praksis, hvor de engelske domstole er 

mere tilbageholdende med at gribe ind i parternes kontrakter. Det betyder, at udgangspunktet om 

parternes kontraktfrihed får en stærkere betydning i engelsk ret komparativt set, idet man vælger at 

sikre parterne mod domstolenes indgriben, på bekostning af den konkrete retfærdighed. I dansk ret 

synes domstolene mere tilbøjelige til at gøre brug af rimelighedsbetragtninger, idet man ikke anser 

det for sandsynligt, at parterne skulle have haft til hensigt at opnå et urimeligt resultat.  

 

At man i engelsk ret anvender spredte retsregler og doktriner, uden at have en generel ”good faith” 

doktrin eller urimelighedsstandard i forbindelse med kontraktens opfyldelse, har desuden den 

virkning, at man ikke kan imødekomme et rimelighedshensyn i de sager, der falder udenfor 

doktrinernes snævre anvendelsesområde. Det indebærer i praksis situationer, hvor domstolene ikke 

kan ændre ved selv klart urimelige og utilsigtede resultater, hvilket kan virke ufleksibelt. 

 

                                                 

169
 Se også Zimmermann m.fl. (2000) s. 653 ff.; Lando (1998) s. 418; Zweigert m.fl. (1998) s. 39 f. 
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3 Komparativ retsøkonomisk analyse 

3.1 Indledning 

Den retsdogmatiske analyse af loyalitetshensynet i dansk og engelsk ret viser, at domstolene 

anvender hensynet i mange forskellige typer af situationer og i meget forskelligt omfang.
170

 Derfor 

bliver det interessant at undersøge, hvor vidt den faktiske anvendelse af hensynet kan forsvares ud 

fra økonomiske effektivitetsbetragtninger. Det skal derfor analyseres, hvordan domstolene bør agere 

i et retsøkonomisk perspektiv, samt hvorvidt deres faktiske retsanvendelse er i overensstemmelse 

hermed. Problemstillingen kan konkretiseres således: 

 

”I hvilket omfang kan man forstå domstolenes indgriben i parternes kontraktforhold i praksis 

ud fra et ønske om at øge parternes velfærd ex ante, hvor domstolene griber ind i netop de 

situationer, hvor parterne ex ante ville have ønsket sig denne indgriben og hvor en sådan 

indgriben samtidig maksimerer den samlede velfærd? Og i hvilket omfang kan domstolenes 

praksis derfor forstås som et forsøg på så vidt muligt at skabe effektive kontrakter?” 

 

Den retsøkonomiske analyse bygger på teorien for ufuldstændige kontrakter, idet det kun er muligt 

for parterne at indgå ufuldstændige kontrakter i praksis, hvorfor domstolenes indgriben i form af en 

fortolkning, udfyldning eller modifikation af kontrakten får stor betydning, hvis parterne skal kunne 

opnå ex post effektive kontrakter.  

 

Ud fra teorien om ufuldstændige kontrakter kan der udledes en række normative retningslinjer for 

den hensynsafvejning, domstolene foretager i praksis i forbindelse med konkrete retssager. 

Retningslinjerne viser, hvilke velfærdsparametre domstolene bør inddrage i deres hensynsafvejning, 

idet hensynsafvejningen kan ses som en afvejning mellem hensynet til den retlige fleksibilitet og 

hensynet til parternes forudsigelighed, i relation til domstolenes indgriben. Den retsøkonomiske 

analyse bygger i dette henseende videre på Shavells model om optimal fortolkning af kontrakter.
171

  

 

                                                 

170
 I dette henseende dækker begrebet ”dansk ret” både dansk ret indenfor og udenfor anvendelsesområdet for CISG. 

171
 Shavell (2006). 
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Da loyalitetsprincippet er relativt i retligt henseende, er det ikke muligt at foretage en økonomisk 

analyse af, hvor vidt domstolene entydigt bør inddrage et retligt loyalitetshensyn i samtlige 

retssager eller ej. Det er alene muligt at analysere den konkrete anvendelse af loyalitetshensynet i 

praksis, idet der skal tages hensyn til de faktiske omstændigheder i hver enkelt retssag, når det skal 

vurderes om domstolene bør gribe ind i parternes retsforhold eller ej. 

 

Da loyalitetsprincippet endvidere består af en lang række retlige aspekter, er det vanskeligt at 

foretage en detaljeret økonomisk vurdering af alle princippets aspekter. Analysen vil derfor kun gå i 

dybden med ét af disse aspekter. Først opstilles de generelle normative retningslinjer for, hvordan 

domstolene bør foretage den nødvendige hensynsafvejning, hvilket kan anvendes til at analysere 

ethvert tænkeligt aspekt af loyalitetsprincippet. Dernæst foretages der en kvalitativ og komparativ 

analyse af, hvor vidt domstolene i praksis efterlever de normative retningslinjer for den optimale 

hensynsafvejning, i relation til retspraksis omkring det retlige aspekt ”misbrug af rettigheder”.
172

 

 

Aspektet ”misbrug af rettigheder” fokuserer på den type situation, hvor parterne forsøger at anvende 

deres rettigheder overfor modparten på en måde, der umiddelbart ligger indenfor kontraktens 

ordlyd, men som ligger udenfor kontraktens ”ånd”.
173

 Det er derfor tvivlsomt, om parterne ville 

have ønsket den pågældende anvendelse af rettigheden, hvis de havde taget stilling til den konkrete 

situation ex ante og reguleret den præcist i kontrakten. Det er imidlertid ikke muligt for parterne at 

regulere samtlige omstændigheder i kontrakten ex ante på grund af transaktionsomkostninger, 

usikkerhed og kompleksitet, og derfor giver kontraktens ufuldstændighed mulighed for, at parterne 

kan ”misbruge deres rettigheder” i praksis. Afgørende er, om domstolene forhindrer parterne i at 

anvende en rettighed på anden måde end tilsigtet, når anvendelsen ikke øger velfærden ex ante. 

 

3.1.1 Teorien om ufuldstændige kontrakter 

Den teoretisk perfekte kontrakt anvendes som et referencepunkt for den retsøkonomisk analyse, idet 

den viser idealet for parternes kontraktindgåelse i praksis.
174

 I teorien er det muligt at koncipere 

                                                 

172
 Aspektet ”misbrug af rettigheder” er relevant i både det danske og engelske retssystem, selvom man ikke anerkender 

et generelt forbud mod ”misbrug af rettigheder” i engelsk ret. 

173
 Problemet opstår i relation til rettigheder med hjemmel i kontrakten og rettigheder med hjemmel i baggrundsretten. 

174
 Se eksempelvis Shavell (2006) s. 298 om at den ideelle kontrakt er et naturligt benchmark. 
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perfekte kontrakter, der altid leder til økonomisk effektivitet i samfundet, men det forudsætter 

perfekt information, ubegrænset rationalitet, samt et fravær af kompleksitet, usikkerhed og 

transaktionsomkostninger.
175

 Det indebærer, at parterne har fuldstændig viden om samtlige 

relevante valgmuligheder og konsekvenser, samt at de er i stand til at prioritere deres valg i forhold 

til deres individuelle præferencer, for at maksimere deres velfærd.
176

 Det indebærer samtidig, at der 

ikke er nogen risiko for opportunistisk adfærd, idet parterne er i stand til at koncipere perfekte 

kontrakter, således at kontrakten vil forbyde strategisk adfærd i de situationer, hvor en sådan adfærd 

mindsker velfærden ex ante. I øvrigt betyder fraværet af transaktionsomkostninger, at parterne kan 

koncipere fuldstændige kontrakter, der tager hensyn til samtlige relevante omstændigheder.  

 

Samlet set indebærer forudsætningerne, at parterne i en ideel verden vil kunne indgå, opfylde og 

håndhæve alle de kontrakter, der afspejler deres virkelige præferencer og forbedrer deres velfærd. 

Med andre ord vil parterne fortsætte med at indgå Pareto-forbedrende kontrakter, indtil der opstår 

en Pareto-effektiv tilstand.
177

 Her er parternes velfærd maksimeret, idet rettighederne er fordelt hos 

dem, der værdsætter dem mest. 

 

I praksis er parterne dog kun i stand til at koncipere ufuldstændige kontrakter, hvilket netop ligger 

til grund for den retsøkonomiske analyse. Parterne er i praksis tvunget til at håndtere usikkerhed og 

transaktionsomkostninger, hvilket får betydning for, hvordan domstolene bør agere.
178

 

 

Positive transaktionsomkostninger indebærer, at der er omkostninger forbundet med at forhandle og 

koncipere kontrakter, indsamle informationer og håndhæve kontrakter. Det betyder, at visse 

fordelagtige kontrakter ikke bliver indgået, ligesom rationelle parter vil undlade at specificere deres 

kontrakter mere end højst nødvendigt, idet man vil undlade at regulere situationer, der indtræffer 

med lav sandsynlighed eller som kun medfører mindre tab. Informationsomkostninger medfører 

                                                 

175
 Se om forudsætningerne for den perfekte kontrakt (udgangspunktet i neoklassisk teori) Nielsen m.fl. (2005) s. 355 f. 

176
 Miceli (2004) s. 111. Erhvervsdrivende antages at ville maksimere deres profit, se Schäfer m.fl. (2004) s. 52 f. 

177
 Ved en Pareto-forbedring kræves det, at mindst den ene part stilles bedre end i udgangspunktet, uden at nogen stilles 

værre. Se Eide m.fl. (2008) s. 34 ff. og s. 109 f.; samt Schäfer m.fl. (2004) s. 23 ff. Kriteriet kan typisk ikke anvendes i 

politisk henseende, da det ikke giver mulighed for at rangordne Pareto-effektive tilstande, se Miceli (2004) s. 5. 

178
 Se Eide m.fl. (2008) s. 100 ff.; Nielsen m.fl. (2005) s. 356 f. om antagelserne om transaktionsomkostninger, 

usikkerhed, imperfekt information og begrænset rationalitet, der normalt anvendes indenfor nyinstitutionel teori. 
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desuden, at der forekommer situationer med imperfekt information, hvor én af parterne ved mere 

end den anden (asymmetrisk/privat information), eller hvor ingen af parterne ved det hele.
179

 

 

I relation til viden, taler man ofte om ”rationel uvidenhed”
180

 hos erhvervsdrivende, idet de typisk 

ikke har en begrænset forståelses- og erfaringsmæssig kapacitet
181

 som man ser hos almindelige 

individer, deres konkrete uvidenhed bunder i stedet ofte i en rationel beslutning om, hvor meget de 

bør investere i information, frem for hvor vidt de er i stand til at forstå de forskellige situationer 

eller konsekvenserne af deres handlinger. Da der er grænser for, hvor meget de erhvervsdrivende 

kan investere i informationsfremskaffelse, spiller kompleksitet i praksis en væsentligt rolle for 

ufuldstændigheden i kommercielle kontrakter. Det samme gør den strukturelle usikkerhed. Begge 

faktorer gør det sværere for parterne at tage hensyn til samtlige relevante forhold i kontrakten. 

 

På grund af kontraktens generelle ufuldstændighed antages det, at parterne kan udvise strategisk 

adfærd i form af opportunisme.
182

 Når kontrakten ikke regulerer alle fremtidige situationer, så er det 

muligt for parterne at udnytte den upræcise eller manglende regulering, hvis uventede situationer 

opstår, selvom adfærden ikke er i overensstemmelse med parternes hensigter ex ante. 

 

Når parterne har investeret aktivspecifikt i kontraktforholdet, uden at de har været i stand til at 

regulere specifikt omkring det i kontrakten, vil modparten kunne udnytte denne investering og 

foretage et hold up ved genforhandling af kontrakten.
183

 Ved et hold up forsøger modparten i 

forbindelse med genforhandlingen af kontrakten, at forhandle sig til en del af kvasirenten fra 

investeringerne, via tvang eller trusler om at ophæve kontrakten. Når investoren på forhånd indser, 

at der er risiko for hold up senere i kontraktforløbet, så mindskes incitamenterne til at investere 

                                                 

179
 Se om skjulte handlinger (moral hazard) og skjult viden (adverse selection) i Hendrikse (2003) s. 118 ff. og 177 ff. 

Imperfekt information har i øvrigt betydning for oplysningspligtens fastlæggelse, se Schäfer (2004) s. 355 ff. og 375 ff. 

180
 Eide m.fl. (2008) s. 295. 

181
 Raaschou-Nielsen m.fl. (2004) s. 35; Posner (2007) s. 17 ff.; samt Schäfer m.fl. (2004) s. 59 ff. 

182
 Se Schäfer m.fl. (2004) s. 276 f.; Williamson hos Menard m.fl. (2005) s. 46 om at opportunistiske parter afviger fra 

”the spirit of cooperation” ved at insistere på ordlyden af den ufuldstændige kontrakt; samt Eide (2008) s. 139 om 

parternes trusler om at gøre noget andet end det, der er bedst for parterne samlet set, hvilket mindsker deres velfærd. 

183
 Parterne vil typisk begge investere aktivspecifikt i kontraktforholdet i form af investeringer i specialiseret viden, 

erfaring, fysiske aktiver, dedikerede aktiver, sted-specifikke aktiver og brand-aktiver, der alle har begrænset værdi 

udenfor det pågældende kontraktforhold. Se Hendrikse (2003) s. 207 f.; samt Schäfer m.fl. (2004) s. 369. 
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aktivspecifikt ex ante, uanset at det havde været fordelagtigt at investere. Hold up problemet er ofte 

svært at løse for parterne, idet det er svært at regulere det i kontrakten.
184

 

 

Der er også tale om opportunisme, når parterne handler svigagtigt eller på anden vis forsøger at 

snyde, true eller presse hinanden, for at ændre fordelingen af overskuddet ex post, uden at det er 

muligt at regulere den pågældende adfærd i kontrakten ex ante eller at verificere adfærden som et 

kontraktbrud ved domstolene ex post. Risikoen for opportunisme og strategisk adfærd betyder, at 

parterne ofte bruger for mange kræfter på at specificere kontrakten, for at hindre uønsket adfærd ex 

ante, ligesom parterne ofte afskrækkes fra at foretage værdifulde aktivspecifikke investeringer i 

kontraktforholdet. Strategisk adfærd vil derfor ofte ødelægge værdier i kontraktforholdet. 

 

3.1.2 Domstolenes optimale hensynsafvejning i et retsøkonomisk perspektiv 

Det fremgår af teorien om ufuldstændige kontrakter, at der i praksis eksisterer en del hindringer for 

indgåelsen af ”den perfekte kontrakt”. Da parternes kontrakter derfor ikke nødvendigvis bidrager til 

en effektiv ressourceudnyttelse i praksis, bør domstolene gribe ind i parternes retsforhold i de 

tilfælde, hvor det skaber samfundsmæssig værdi at gribe ind. Der skal derfor opstilles normative 

retningslinjer for, hvordan domstolene bør agere i forbindelse med retlig indgriben. 

 

3.1.2.1 Forholdet mellem kontraktretten og den retsøkonomiske kontraktteori 

Kontrakter har til formål at kortlægge det retlige forhold mellem to parter, ud fra de forventninger 

og krav, de har nedfældet i kontrakten. Domstolenes håndhævelse af kontrakter er derfor med til at 

sikre, at parterne tør handle i tillid til kontraktens opfyldelse, ligesom det stimulerer samarbejdet 

mellem parterne.
185

 Det formodes i forbindelse hermed, at kontrakterne er Pareto-effektive og 

afspejler parternes præferencer på aftaletidspunktet, således at håndhævelsen af dem bidrager til den 

samlede velfærd.
186

 

 

                                                 

184
 Se Shavell (2007) s. 336 om at parterne i praksis sjældent synes at være i stand til at regulere de overordnede rammer 

for genforhandling af kontrakten på en måde, så risikoen for hold up senere i forløbet elimineres fuldstændigt. 

185
 Veljanovski (2007) s. 111; samt Eide m.fl. (2008) s. 285 og 299 om normen ”avtaler skal holdes”. 

186
 Se Hermalin m.fl. hos Polinsky m.fl. (2007) s. 18 f. om at de fleste kontrakter er ”presumptively enforceable”. 
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På dette punkt stemmer den juridiske kontraktret godt overens med den retsøkonomiske 

kontraktteori. Mens kontraktretten tager udgangspunkt i at sikre parternes aftalefrihed 

(partsautonomien), så tager den økonomiske teori udgangspunkt i, at man bør håndhæve parternes 

aftaler, fordi der er en formodning for at aftalerne forbedrer parternes velfærd, da parterne er de 

bedste til at vurdere deres egne præferencer. Det er derfor kun i de tilfælde, hvor kontrakten ikke 

længere afspejler parternes præferencer ex ante, at domstolene bør gribe ind. 

 

3.1.2.2 Normative retningslinjer for den konkrete hensynsafvejning 

I et retsøkonomisk perspektiv er det domstolenes primære opgave at medvirke til en maksimering af 

den samlede velfærd i samfundet, ved at mindske ulemperne ved, at parterne ikke er i stand til at 

indgå perfekte kontrakter i praksis. Domstolene bør inddrage alle samfundsøkonomisk relevante 

faktorer i deres hensynsafvejning, hvis deres handlinger skal lede til samfundsmæssig effektivitet, 

jf. Kaldor-Hicks effektivitetskriteriet. Det er i denne forbindelse muligt at opstille en model for 

maksimering af velfærd, der bygger videre på Shavell´s model for fortolkning af kontrakter.
187

  

 

Shavell´s model tager udgangspunkt i, at parterne ikke er i stand til at koncipere perfekte kontrakter, 

der tager stilling til samtlige relevante omstændigheder, idet der er høje transaktionsomkostninger, 

ligesom kontraktforhold er præget af kompleksitet og strukturel usikkerhed. Parterne anvender 

derfor ofte generelle bestemmelser i deres kontrakter, selvom bestemmelserne ikke tager højde for, 

at parterne under særlige omstændigheder ville have ønsket sig en anden regulering, end den der 

følger af de generelle bestemmelser. 

 

Shavell´s argument er herefter, at domstolene bør fortolke, udfylde og modificere kontrakten i det 

omfang, parterne ville have ønsket det ex ante, idet det maksimerer parternes velfærd. Det 

indebærer, at domstolene skal forsøge at rekonstruere den perfekte kontrakt mellem parterne, idet 

de herved kan tilstræbe at opnå samme (effektive) resultater som parterne ville have kunnet opnå, 

hvis de havde taget stilling til de pågældende omstændigheder ved kontraktens indgåelse.
188

 En 

rekonstruktion af den perfekte kontrakt kræver, at domstolene udleder parternes ønsker ex ante, 

                                                 

187
 Shavell (2006). 

188
 Se også Eide m.fl (2008) s. 353 ff.; Veljanovski (2007) s. 121 ff.; samt Schäfer m.fl. (2004) s. 280 og 296 ff. 
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hvilket i retligt henseende svarer til en vurdering af parternes faktiske eller hypotetiske vilje ud fra 

de foreliggende fortolkningsdata i den konkrete sag. 

 

Den perfekte kontrakt maksimerer parternes velfærd i form af deres forventede payoffs, idet den 

tager hensyn til samtlige relevante omstændigheder, ligesom den indeholder optimale incitamenter 

for parterne, samt en optimal allokering af rettigheder og risici. Det er derfor i parternes interesse, at 

domstolene forsøger at imitere den perfekte kontrakt; dels fordi domstolene kan forøge parternes 

velfærd ex post i det konkrete kontraktforhold, hvis de fortolker, udfylder og modificerer kontrakten 

efter parternes ønsker ex ante og derved skaber en Pareto-forbedring ex ante; dels fordi det på 

generelt plan giver parterne mulighed for at spare forhandlings- og konciperingsomkostninger, når 

de kan undlade at bruge tid og kræfter på at specificere kontrakterne mere end højst nødvendigt, og 

herefter overlade resten til domstolenes behandling.
189

 Omvendt vil parterne inciteres til at skrive alt 

for specifikke kontrakter, hvis domstolene ofte tager fejl, når de skal finde parternes vilje ex ante. 

 

Shavells model viser, hvordan parternes velfærd maksimeres ved valg af den optimale metode til 

fortolkning, idet domstolene herved maksimerer den forventede værdi af parternes kontrakter.
190

 

Hvor vidt domstolene skal gribe ind eller ej, er dog ikke kun et spørgsmål om maksimering af 

parternes velfærd i den konkrete sag, idet de afledte effekter af en afgørelse også har betydning for 

domstolenes optimale hensynsafvejning. Shavell´s model inddrager ikke de samfundsmæssige 

omkostninger, der er forbundet med domstolenes indgriben.
191

 Retningslinjerne i denne afhandling 

bygger derfor videre på Shavell´s model, da de tager hensyn til alle effekter af en konkret afgørelse. 

 

3.1.2.3 Afvejningen mellem den retlige fleksibilitet og parternes forudsigelighed 

Den optimale hensynsafvejning i relation til indgriben i parternes kontraktforhold, kan opstilles som 

en afvejning mellem hensynet til retlig fleksibilitet ved indgriben i kontraktforholdet, og hensynet 

til parternes muligheder for at forudsige deres retsstilling ud fra kontraktens ordlyd, uden indgriben. 

                                                 

189
 Shavell (2006) s. 289. 

190
 Domstolene skal ifølge modellen maksimere parternes samlede velfærd defineret ved S = ∫T W(M, t)dF(t). Det er den 

samlede værdi af parternes fortolkede kontrakter – for alle de forskellige kontrakttyper. Det er derfor en maksimering af 

parternes samlede forventede payoffs fra de fortolkede kontrakter, hvorved der tages hensyn til incitamentsskabelsen, 

som domstolenes fortolkningsmetode har på parternes incitamenter til at koncipere optimalt ufuldstændige kontrakter. 

191
 Se Shavell (2006) s. 296 om at det i modellen forudsættes, at fortolkning ikke medfører omkostninger. 
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Hensynet til den retlige fleksibilitet kan siges at varetages, når domstolene griber ind i parternes 

kontraktforhold, uanset om deres indgriben i den konkrete situation indebærer en Pareto-forbedring 

for parterne eller ej. Domstolenes indgriben defineres derfor som en fortolkning, udfyldning eller 

modifikation af kontrakten, hvorved kontrakten ændres i forhold til den umiddelbare ordlyd eller 

retstilstand, på en måde parterne ikke nødvendigvis kan forudse. I retligt henseende sker indgriben i 

forbindelse med anvendelsen af et loyalitetshensyn eller tilsvarende. 

 

Fordelen ved domstolenes indgriben er, at den giver mulighed for Pareto-forbedringer i rettigheds- 

og risikoallokeringen ex ante, idet domstolenes indgriben kan skabe ex post effektive kontrakter, 

hvis parterne på grund af transaktionsomkostninger, strategisk adfærd eller ændrede 

omstændigheder (strukturel usikkerhed) pludselig befinder sig i en situation, der ikke er taget 

direkte højde for i kontrakten. Det betyder, at parterne kan undgå ineffektive resultater ex post. 

 

Ulempen ved den retlige fleksibilitet er dog, at domstolenes indgriben kan skabe usikkerhed om, 

hvor vidt domstolene griber ind eller ej, samt om hvordan de griber ind i det konkrete retsforhold. 

Der antages at være en risiko for, at domstolene tager fejl med hensyn til hvornår og i hvilket 

omfang de bør gribe ind, i forhold til parternes ønsker og præferencer ex ante, hvilket medfører en 

risiko for ineffektive kontrakter ex post. Det betyder, at det ikke vil være optimalt for domstolene 

altid at gribe ind i parternes kontraktforhold. 

 

Der er i dette henseende to konsekvenser af domstolenes indgriben: dels får domstolenes indgriben 

negative velfærdsmæssige konsekvenser for parterne i den pågældende sag, da de ender med en 

ineffektiv kontrakt ex post; dels skaber indgrebet usikkerhed for parterne generelt set, idet de ikke 

længere kan vide sig sikre på, hvornår domstolene griber i deres retsforhold og modificerer 

kontrakten i forhold til dens ordlyd, samt hvor vidt de kun griber ind, når det medfører en 

effektivitetsforbedring for parterne ex post. 

 

Usikkerheden om hvordan domstolene griber ind er især stor, når domstolene ikke eksplicit gør rede 

for, hvilke kriterier de anvender i den retlige hensynsafvejning, idet parterne derved har svært ved at 

forudsige deres fremtidige retsstilling og konsekvenserne af de valg, de træffer, ligesom domstolene 

bør undlade at gribe ind i situationer, hvor risikoen for fejlvurderinger er høj, eksempelvis i 

komplicerede kontraktforhold, hvor parternes ønsker ex ante afviger fra hvad man sædvanligvis 
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ønsker i den pågældende situation, eller hvor domstolene lægger for megen vægt på en rimelig 

(lige) fordeling af velfærd, når det strider mod parternes ønske om effektive kontrakter. Dette 

forudsætter dog, at parterne generelt set er i stand til at afgøre, hvornår domstolene tager fejl. 

 

Usikkerheden i forbindelse med domstolenes indgriben indebærer risikoomkostninger for parterne, 

idet de på grund af den usikre retsstilling må indregne en risiko for et usikkert resultat i deres 

forventede payoff, ligesom de vil forsøge at mindske risikoen ved at anvende flere ressourcer på at 

specificere deres kontrakter ex ante, for at undgå at domstolene ikke griber for meget ind i deres 

kontraktforhold, samtidig med at de vil genforhandle kontrakten eller anlægge retssag i et større 

omfang end der ellers er optimalt. Det medfører omkostninger for parterne såvel som for samfundet, 

udover omkostningerne ved den konkrete retssag, hvilket hensynsafvejningen bør reflektere. 

 

Det antages i denne forbindelse, at de erhvervsdrivende parter er forholdsvis risikoneutrale, samt at 

de uden videre indregner risici i deres priser, for virksomhederne ofte er store nok til ikke at blive 

påvirket af mindre udsving i det forventede payoff i den enkelte kontrakt. Desuden er de typisk i 

stand til at pulverisere risikoen ved at sprede den på mange forskellige produkter eller aktiviteter, 

ligesom de kan sikre sig, at de bærer forskellige former for risici, der modvirker eller udjævner 

hinanden. Dette gør det realistisk at se bort fra indregning af risikopræmier. 

 

Det må desuden bemærkes, at hvis domstolene ofte griber ind i parternes retsforhold, i tilfælde hvor 

der overvejende er tale om mindre effektivitetsforbedringer forbundet med domstolenes indgriben, 

vil der typisk skabes en vis usikkerhed for parterne, hvorfor domstolene bør være påpasselige med 

at gribe ind i parternes retsforhold. Det er dog også muligt at forestille sig en situation, hvor 

domstolene oftest står overfor en situation, hvor der er forholdsvis mange kontrakter med mulighed 

for betydelige effektivitetsforbedringer, og kun i mindre omfang kontrakter med mulighed for 

mindre eller moderate effektivitetsforbedringer. Her vil hyppige indgreb ikke mindske 

forudsigeligheden væsentligt for parterne, idet domstolene under disse forudsætninger typisk kun 

griber ind, hvor det er nødvendigt og effektivt, mens sjældne indgreb omvendt ville øge 

usikkerheden for parterne, med flere ex post genforhandlinger eller retssager.
192

 

 

                                                 

192
 Forudsat at der ikke er nogen sammenhæng mellem hvor ofte domstolene griber ind og hvor ofte de tager fejl. 
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Da der imidlertid er en formodning for, at parternes kontrakter vil være så tæt som muligt på den 

perfekte kontrakt, skal der i den retsøkonomiske analyse ses bort fra den situation, hvor parternes 

kontrakter i de fleste tilfælde er meget ineffektive. Afvejningen mellem den retlige fleksibilitet og 

parternes forudsigelighed sker derfor under antagelse af, at parternes kontrakt oftest kun giver 

mulighed for moderate effektivitetsforbedringer, og at domstolenes indgriben derfor skaber generel 

usikkerhed for parterne, samt at der i almindelighed er større usikkerhed i dansk ret, hvor 

domstolene griber ind forholdsvist ofte, uden at gøre rede for, hvornår eller hvordan de griber ind. 

 

Hensynet til parternes forudsigelighed (i relation til domstolenes indgriben) varetages omvendt, når 

domstolene i den konkrete sag undlader at gribe ind i parternes kontraktforhold. 

 

Fordelen ved at domstolene undlader at gribe ind er, at parterne undgår risikoen (usikkerheden) ved 

at domstolene griber ind og påfører dem et velfærdstab i forbindelse med en fejlagtig fortolkning, 

udfyldning eller modifikation af kontrakten. Samtidig skal parterne hverken i det konkrete 

retsforhold eller i øvrigt indregne en risiko for, at domstolene griber ind i deres kontraktforhold, 

hvorved deres retsstilling nemmere vil kunne fastlægges på forhånd, ud fra ordlyden af kontrakten. 

Det indebærer et mindre ressourceforbrug i relation til koncipering af kontrakter, genforhandling og 

anlæggelse af retssager, ligesom der vil være mindre usikkerhed om, hvor vidt domstolene griber 

ind generelt set. 

 

Ulempen ved manglende indgriben er dog, at parterne nu er fuldt afhængige af kontraktens ordlyd, i 

relation til risikoen for ændrede omstændigheder og strategisk adfærd. Det betyder, at parterne må 

indregne den fulde risiko for, at kontrakten bliver ineffektiv ex post, som en konsekvens af 

transaktionsomkostninger, strukturel usikkerhed (ændrede omstændigheder) og strategisk adfærd. 

 

Samlet set bør domstolene altså foretage en konkret og individuel hensynsafvejning i hver enkelt 

sag, hvor hensynet til den retlige fleksibilitet afvejes mod hensynet til parternes forudsigelighed, 

samt hvor alle økonomisk relevante faktorer inddrages, hvilket stemmer overens med Kaldor-Hicks 

effektivitetskriteriet.
193

 Der er tale om en maksimering af den samlede velfærd i samfundet, hvilket 

indebærer, at hvis det er for dyrt for domstolene at gribe ind i en bestemt type sag, eller det skaber 

                                                 

193
 Her kræver en velfærdsforbedring, at de der ved ændringen stilles bedre, potentielt skal kunne kompensere dem, der 

stilles værre. Raaschou-Nielsen m.fl. (2004) s. 14; Miceli (2004) s. 5 f; samt Schäfer m.fl. (2004) s. 28 ff. 
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for stor usikkerhed for parterne generelt set, så bør domstolene undlade at gribe ind i en konkret 

sag, selvom en indgriben kunne have forbedret de pågældende parters velfærd betydeligt. Kaldor-

Hicks kriteriet tager ikke hensyn til fordelingsmæssige aspekter, og afvejningen kan derfor lede til 

effektive løsninger, selvom fordelingen af velfærd hverken synes retfærdig eller rimelig.
194

 Der er 

med andre ord tale om en betinget normativ analyse ud fra et Kaldor-Hicks effektivitetskriterium.
195

 

 

3.1.2.4 De konkrete faktorer i hensynsafvejningen 

Der er en række faktorer, som domstolene bør inddrage i deres hensynsafvejning. Domstolene skal 

tage hensyn til parternes forhandlings- og konciperingsomkostninger, samt den indflydelse 

domstolenes fortolkningsmetode har på parternes incitamenter til at tilstræbe en optimal grad af 

ufuldstændighed i deres kontrakter.
196

 Det indebærer, at parterne skal inciteres til selv at regulere de 

væsentlige forhold i kontrakten, mens andet kan overlades til domstolenes fortolkning/udfyldning. 

 

Derudover skal domstolene tage hensyn til omkostningerne forbundet med, at parterne udviser 

strategisk adfærd, når denne adfærd ødelægger samfundsmæssige værdier.
197

 Domstolene bør skabe 

de rette incitamenter for parterne, så de undlader at foretage hold up eller agere svigagtigt overfor 

hinanden, hvilket indebærer, at domstolene forhindrer parterne i at virkeliggøre deres trusler overfor 

hinanden, ligesom parterne ville have ønsket det ex ante.
198

 Herved undgår man, at parterne 

investerer for meget i at forebygge hold up eller investerer for lidt i aktivspecifikke investeringer. 

 

                                                 

194
 I praksis medfører omfordeling af velfærd en forvridning af økonomiske incitamenter og af individers købsadfærd. 

Derfor bliver der ofte tale om en afvejning mellem effektivitet og fordelingsmæssige hensyn, se Miceli (2004) s. 30. 

195
 Se om Kaldor-Hicks kriteriet i retsøkonomiske analyser: Raaschou-Nielsen m.fl. (2004) s. 14; Posner (2007) s. 13; 

Veljanovski (2007) s. 32 ff.; Schäfer m.fl. (2004) s. 31; samt Nielsen m.fl. (2005) s. 25. 

196
 Se også Posner (2007) s. 96 og Veljanovski (2007) s. 120 f. om en effektiv grad af ufuldstændighed i kontrakter. 

197
 Se Posner (2007) s. 94 f. samt Shavell (2007), om at domstolene bør gribe ind for at forhindre hold up mv. Se også 

Schäfer m.fl. (2004) s. 95 og 277 ff. om at markedet på sigt vil straffe opportunister, men at domstolene kan hjælpe med 

at undgå opportunisme på kort sigt. Hvis domstolene ikke kan observere/verificere parternes adfærd, må man dog 

forvente institutionelle svar på problemet i stedet (vertikal integration). Se også Williamson hos Menard m.fl. (2005). 

198
 Det forudsætter dog, at domstolene er i stand til at regulere forhold, som parterne ikke selv kunne regulere ex ante. 



  77 

Domstolene bør også inddrage hensynet til en optimal risikoallokering, idet risikoen bør ligge hos 

”the superior risk bearer”, da man herved minimerer de samlede risikoomkostninger.
199

 Med andre 

ord bør risikoen bæres af den af parterne, der nemmest kan forhindre risikoen i at materialisere sig 

eller forsikre sig imod risikoen til de laveste omkostninger.
200

 

 

Omkostningerne forbundet med domstolenes indgriben skal også inddrages i den konkrete 

hensynsafvejning; dels de administrative omkostninger ved den konkrete retssag; dels de forventede 

administrative omkostninger ved efterfølgende retssager. Hvis der skabes stor usikkerhed ved 

indgriben i en konkret sag, så antages de forventede fremtidige omkostninger at stige, idet parterne 

vil anlægge flere retssager for at få deres retsstilling afklaret. 

 

Udover de administrative omkostninger er der også risikoomkostninger forbundet med domstolenes 

fejlvurderinger i konkrete retssager. Når domstolene ikke har tilstrækkelige eller korrekte 

informationer om parternes forhold, eller når de lægger vægt på fordelingshensyn, der ikke stemmer 

overens med det almindelige effektivitetshensyn hos parterne, så er der en væsentlig risiko for, at 

domstolene ikke udleder parternes faktiske ønsker for kontrakten. Hvis der er stor risiko for fejl, så 

bør domstolene være tilbageholdende med at gribe ind mere end højst nødvendigt. 

 

Hvis domstolene tager fejl, berører det ikke kun de pågældende parters velfærd, det skaber også 

usikkerhed om domstolenes indgriben generelt set, forudsat at parterne generelt set er i stand til at 

vurdere, hvor vidt domstolene tager fejl eller ej i de konkrete retssager. Det indebærer omkostninger 

for parterne generelt set, når de skriver mere specifikke kontrakter for at undgå risikoen for 

fejlfortolkning, eller når de anvender for mange ressourcer på ex post forhandlinger, hvor den 

”illoyale” part kan anvende usikkerheden om parternes retsstilling som et forhandlingsinstrument. 

 

 

 

 

                                                 

199
 Miceli (2004) s. 139 ff. 

200
 Schäfer m.fl. (2004) s. 278 ff. 
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3.2 Retsøkonomisk analyse af retspraksis om ”misbrug af rettigheder” 

Efter at have fastlagt de generelle retningslinjer for domstolenes optimale hensynsafvejning, er det 

nu muligt at foretage en konkret analyse af, i hvilket omfang retspraksis omkring ”misbrug af 

rettigheder” kan forklares ud fra økonomiske effektivitetsbetragtninger. Afhandlingens hypotese er, 

at domstolene forsøger at maksimere den samlede velfærd ex ante. Der er tale om en kvalitativ 

analyse, der lægger vægt på de faktorer, som domstolene i lyset af den optimale hensynsafvejning 

bør inddrage i den konkrete og individuelle vurdering i den enkelte retssag. For en nærmere 

gennemgang af de konkrete omstændigheder i afgørelserne henvises der til den juridiske analyse. 

 

Det skal indledningsvist bemærkes, at der i de fleste af retsafgørelserne er tale om situationer, hvor 

parterne synes at handle ud fra ”mindre agtværdige motiver”. Begrebet ”misbrug af rettigheder” 

skal da også ses i et retligt lys, idet der er tale om situationer, hvor parterne udnytter deres 

rettigheder på en måde, der umiddelbart ligger indenfor kontraktens ordlyd, men som ligger udenfor 

kontraktens ”ånd”, idet det er tvivlsomt om parterne ville have ønsket den pågældende regulering, 

hvis de havde taget stilling til den konkrete situation ex ante og reguleret den præcist i kontrakten. 

 

I økonomisk henseende har parternes motiver dog ikke nogen selvstændig eller afgørende betydning 

for vurderingen af, hvorvidt parternes handlinger eller udnyttelsen af deres kontraktuelle rettigheder 

er effektiv eller ej. Der skal derfor altid ske en individuel hensynsafvejning med inddragelse af 

samtlige relevante økonomiske faktorer, inden det kan vurderes, hvorvidt rettighedsudøvelsen bør 

tillades eller ej, uanset hvilket motiv der synes at ligge bag.  

 

Det er med andre ord handlingens økonomiske konsekvenser, der er afgørende for domstolenes 

optimale hensynsafvejning, ikke motivet i sig selv. Domstolene bør derfor som udgangspunkt ikke 

tillade, at parterne fører bevis for modpartens motiv, da det er et spild af ressourcer, med mindre 

motivet kan anvendes som et signal om, hvorvidt parternes handlinger maksimerer deres velfærd.
201

 

 

                                                 

201
 Der må eksempelvis være en formodning for, at svigagtig adfærd i form af trusler og løgne ikke maksimerer 

parternes velfærd ex ante, idet den afskrækker parterne fra at investere optimalt i kontraktforholdet. 
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3.2.1.1 Retspraksis i dansk ret 

Den første af de danske domme er U.1983.280.S. I retsøkonomisk henseende er det domstolenes 

opgave at sikre, at parterne inciteres til at regulere væsentlige forhold specifikt i kontrakten, for at 

opnå en optimal grad af ufuldstændighed. Det indebærer, at parterne skal inciteres til specifikt at 

regulere de forhold eller de situationer i kontrakten, hvor en regulering ex ante indebærer lavere 

omkostninger, end de forventede omkostninger ved en løsning ex post, via genforhandling af 

kontrakten eller anlæggelse af retssag, hvis den pågældende situation bliver relevant for parterne.
202

 

 

Et af de vigtigste momenter i en kontrakt er prisen. Der må være en formodning for, at det er 

nemmere at fastsætte en pris ex ante end ex post; dels fordi en prisfastsættelse ex post typisk 

indebærer en betydelig risiko for hold up; dels fordi domstolene vil have vanskeligheder med at 

fastsætte den korrekte pris, hvis de ikke har tilstrækkelig erfaring og indsigt i kontraktforholdet, 

hvilket vil medføre usikkerhed for parterne generelt set, hvorfor deres omkostninger til ex post 

forhandlinger og retssager vil stige betydeligt. Kontrakten giver meget få holdepunkter for parternes 

vilje, og derfor bør domstolene i almindelighed afholde sig fra at fastsætte prisen i kontraktforhold. 

 

Domstolene bør derfor undlade at håndhæve kontrakter, der ikke med en vis klarhed regulerer 

prisen, ligesom de bør være tilbageholdende med at modificere den aftalte pris på baggrund af vage 

hensigtserklæringer i kontrakten, for at incitere parterne til at regulere prisen eksplicit og utvetydigt 

i kontrakten. I den foreliggende sag synes det derfor fornuftigt, at domstolen ikke modificerer 

kontrakten i relation til prisfastsættelse, da det ville indebære for stor usikkerhed. 

 

Domstolene bør kun gribe ind i prisfastsættelsen, hvis den nødlidende part har sikret en optimal 

grad af specifikation i kontrakten, ellers sikres de rette incitamenter ikke. I denne sag kan køber 

med andre ord ikke afkræfte formodningen om, at sælger næppe vil give køber flere rabatter end til 

de øvrige kunder. Prisen må derfor være den, som sælger påberåber sig i sagen. 

 

Domstolen synes i den konkrete sag at lægge vægt på købers motiv for at påstå, at sælger er i 

misligholdelse. I økonomisk henseende er det dog alene konsekvenser af parternes handlinger, der 

                                                 

202
 Når parterne skal vurdere, om de bør specificere et vilkår i kontrakten, bør de derfor foretage en afvejning af de sikre 

konciperingsomkostninger ex ante ved regulering og de forventede omkostninger ex post uden regulering. 
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har betydning. Hvis køber fik lov til at hæve, når han ikke har aftaget den aftalte mængde, ville 

konsekvensen være, at incitamenterne til at opfylde kontrakten generelt set mindskes, hvilket igen 

ville afskrække parterne fra at indgå kontrakter. Det er derfor tydeligt, at domstolene bør lade køber 

ifalde et erstatningsansvar, da man derved håndhæver parternes kontrakter og sikrer dem mulighed 

for at handle i tillid til kontrakten og investere i kontraktens opfyldelse, til fordel for begge parter. 

 

Den næste dom er U.1999.1523.H. I denne sag må der være en formodning for, at parterne har haft 

til hensigt med deres betalingsvilkår, at der kun skulle ske betaling, hvis P kunne levere hardtoppe, 

der ikke i væsentligt omfang afveg fra den ønskede kvalitet. Det er samtidigt klart, at parterne i den 

pågældende sag har været forhindrede i at koncipere detaljerede kravspecifikationer til kvaliteten ex 

ante, idet udviklingen af hardtoppene er en kompleks og uforudsigelig proces. Det kan derfor ikke 

lægges parterne til last, at de ikke på forhånd har specificeret de kvalitetsmæssige krav, samt at de 

nærmere omstændigheder for betaling derfor ikke fremgår klart af kontrakten. Det er herefter op til 

domstolene ud fra en objektiv faglig standard at vurdere, hvorvidt hardtoppene er af acceptabel 

kvalitet, og ikke væsentligt afviger fra, hvad parterne måtte antages at ville have aftalt ex ante, idet 

der er en formodning for, at man ville have aftalt en almindelig god kvalitet (økonomisk optimalt). 

 

Højesteret tager ikke direkte stilling til, om kvaliteten i den konkrete sag er god nok, men udtaler, at 

der ikke er nogen grund til at formode, at udviklingen af prototyperne med de løbende tilpasninger 

ikke ville kunne gennemføres. Domstolen synes implicit at antage, at afvigelserne fra den optimale 

kvalitet er så små, at P kan nå at afhjælpe manglerne, hvorfor B’s afbrydelse af kontraktforholdet er 

uberettiget og erstatningspådragende. 

 

Det er i denne forbindelse bemærkelsesværdigt, at der ikke er indkaldt til syn og skøn, når der skal 

foretages en kompliceret faglig vurdering af kvaliteten af det udviklede produkt. Det øger risikoen 

for, at domstolene tager fejl i deres vurdering af, hvad parterne med rimelighed kunne forvente af 

kvaliteten. Hvis risikoen for fejlvurdering er lav, har domstolen ret i at give P medhold. 

 

At hverken parterne eller domstolene inddrager syn og skøn eller andre uvildige sagkyndige 

fageksperter må i denne forbindelse give et signal om, at domstolene forventes at foretage en 

fornuftig vurdering. Det ville med al sandsynlighed have været billigere for parterne at aftale brug 

af en uvildig ekspert ved en udenretlig kvalitetsvurdering, frem for at anlægge en retssag, hvis 
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domstolene ofte tog fejl i deres vurderinger. At parterne i det hele taget tør indgå kontrakter uden at 

kunne specificere produktkvaliteten, er også et tegn på, at de er indstillet på domstolenes indgriben. 

 

Endvidere giver B’s adfærd et signal om, at der er tale om strategisk adfærd, der mindsker parternes 

velfærd ex ante. Når B har indgået kontrakten med en hensigt om at anvende den i forbindelse med 

forhandlingerne med den tidligere leverandør, så kan hans adfærd tolkes som et hold up mod P, der 

har investeret aktivspecifikt i parternes kontraktforhold, med en hensigt om at udvikle hardtoppe, 

der lever op til kvalitetsmæssige krav. Der er derfor tale om en fornuftig hensynsafvejning, når 

domstolene forhindrer B i at opsige kontrakten uden grund. 

 

Denne indgriben sikrer, at parterne i almindelighed tør investere i tillid til kontrakten, samt at de tør 

indgå kontrakter på ”no cure – no pay” basis, når der ikke er mulighed for andet. Da det ville være 

uforholdsmæssigt dyrt for parterne at specificere enhver form for adfærd eller de kvalitetsmæssige 

krav i kontrakten, er det derfor bedre at domstolene griber ind i de få tilfælde, der opstår i praksis. 

 

Der kan også anlægges et risikoperspektiv på sagen. Risikoen for, at der ikke sker betaling, ligger 

som udgangspunkt på P, idet P som produktudvikler er nærmest til at sikre den korrekte kvalitet. 

Men når B agerer opportunistisk og ophæver kontrakten, er det i stedet B der påvirker risikoen 

mest, hvorfor risikoen i denne situation bør hvilke på B i stedet. Det bør med andre ord lægges B til 

last, når han uberettiget afviser P’s prototyper, idet B herved ændrer på de forudsætninger, som P 

har bygget sit tilbud på. P har vurderet risikoen for, at han måske ikke vil kunne opfylde de 

kvalitetsmæssige krav, og hvis B fik lov at øge denne risiko vilkårligt efter kontraktens indgåelse, 

så ville P lide et betydeligt økonomisk tab, ligesom parterne generelt set vil miste incitament til at 

indgå denne type af kontrakt eller investere tilstrækkeligt i kontraktforholdet, hvilket ikke kan have 

været parternes ønske ex ante. Samlet set synes Højesterets afvejning derfor at være optimal. 

 

Den næste dom er U.2004.1968.V. Her er der ingen tvivl om, at A ifølge kontraktens ordlyd havde 

et opsigelsesvarsel på seks måneder for samarbejdsaftalen såvel som for kædeaftalen, samt at der 

ikke havde været nogen tvist mellem parterne, hvis A blot havde opsagt samarbejdsaftalen samtidig 

med opsigelsen af kædeaftalen. Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt parterne ville have reguleret 

opsigelsesbestemmelserne indbyrdes sammenhæng anderledes, hvis de ex ante havde taget stilling 

til den særlige situation, hvor der har været betydelige samarbejdsvanskeligheder mellem parterne, 
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og hvor A derfor ikke længere ønsker at være bundet af samarbejdsaftalen. Parterne har med andre 

ord anvendt et generelt vilkår, men ville måske have ønsket sig en specificering af vilkåret i relation 

til forskellige omstændigheder ex ante, hvis det ikke havde været for dyrt at inddrage i kontrakten. 

 

Når A fastholdes i samarbejdsaftalen, er det reelt udtryk for, at A forhindres i at drive forretning.
203

 

Denne situation er klart udtryk for værdispild, og det må have formodningen imod sig, at parterne 

ex ante havde forventet, at B skulle kunne udnytte A’s situation på den pågældende måde. Det giver 

ikke B nogen økonomisk fordele at holde A bundet til samarbejdsaftalen, når tilliden mellem 

parterne er væk, idet A ikke kan forventes at fortsætte samarbejdet og indgå en anden kædeaftale. 

 

At binde A til samarbejdskontrakten anvendes derfor kun som en trussel i en hold up situation, 

hvorfor det mindsker incitamentet til at investere i kontraktforholdet ex ante. Det taler for, at 

domstolene skal gribe ind og forhindre B i at true A om fastholdelse. Det ville være byrdefuldt for 

A at skulle undlade at drive sin forretning i minimum seks måneder, indtil også samarbejdsaftalen 

med sikkerhed kunne opsiges, idet A stadig har en del faste udgifter i forbindelse med hans 

forretning. Derfor må hensynsafvejningen som udgangspunkt falde ud til fordel for A, idet det har 

formodningen imod sig, at parterne ex ante ville aftale en accept af et hold up, idet en sådan 

situation ikke ville indebære en Pareto-forbedring ex ante. 

 

Der kan argumenteres for, at indgriben i det konkrete retsforhold ikke vil sikre de rette incitamenter 

for parter som A, til at være påpasselig i sine forretningsforhold og huske at sende opsigelser for 

begge aftaler rettidigt. En konkret indgriben kan derfor skabe tvivl om, hvorvidt domstolene 

generelt set vil håndhæve almindelige formelle krav efter kontraktens ordlyd, hvilket kan øge de 

samlede omkostninger forbundet med ex post forhandling samt anlæggelse af retssager. 

 

I den konkrete sag synes hensynet til B dog at måtte vige for hensynet til A, idet der er tale om en så 

ekstrem situation, at den må antages meget sjældent at forekomme, hvorfor der ikke skabes megen 

usikkerhed ved domstolenes indgriben. Samtidig synes det at fremgå af sagens omstændigheder, at 

parterne ex ante ville have aftalt, at A i den pågældende situation skulle kunne slippe for at være 

bundet af begge kontrakter, idet dette ville udgøre en Pareto-forbedring for parterne. 

                                                 

203
 A var ifølge samarbejdsaftalen forpligtet til at have B som sin hovedleverandør, idet A skulle aftage minimum 60 % 

af sine varer hos B – via en kædeaftale. Uden en kædeaftale var A derfor ikke i stand til at drive forretning. 
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De næste to domme skal diskuteres samlet, idet omstændighederne er meget ens. Det drejer sig om 

U.1987.531.H og U.1987.526.H. Det centrale vilkår om tilbagelevering af benzin-beholderne bør 

som udgangspunkt betragtes som et specifikt vilkår, idet det synes så klart og utvetydigt formuleret, 

at det ikke giver mulighed for en fortolkning imod ordlyden. En specifik allokering af rettigheder 

mellem parterne taler for, at domstolene skal håndhæve vilkåret, da der er en formodning for, at 

parterne har brugt tid og kræfter på at regulere det på den bedst mulige måde.
204

 

 

Dette udgangspunkt gælder også, selv om vilkåret isoleret set virker urimeligt, idet det alligevel kan 

have en speciel funktion for parterne, så det øger deres velfærd ex ante. Det kan fungere som et 

signal om parternes private information, ligesom det kan skabe balance i kontrakten som helhed, 

ved at balancere med andre mere fordelagtige vilkår i kontrakten eller med en regulering af prisen. I 

øvrigt kan vilkåret have et særligt formål i kontraktforholdet, at mindske transaktionsomkostninger 

eller at sikre bestemte incitamenter for parterne.
205

 Vilkåret kan derfor være effektivt i økonomisk 

henseende, selvom det virker urimeligt og usædvanligt byrdefuldt overfor den ene af parterne. 

 

Udgangspunktet om håndhævelse af specifikke vilkår hviler imidlertid på formodningen om, at 

vilkåret er blevet til ved individuel forhandling, samt at det udtrykker parternes præferencer og en 

Pareto-effektiv rettighedsfordeling, men i denne sag er vilkåret om tilbagelevering en del af 

benzinleverandørens standardvilkår. Det sætter formodningen om en effektiv regulering på spidsen. 

 

Isoleret set bør standardvilkår håndhæves, idet anvendelsen af standardvilkår mindsker parternes 

transaktionsomkostninger, da de slipper for at forhandle en lang række vilkår på plads. Parterne kan 

derfor nøjes med at anvende den enes standardvilkår, mod en passende justering af prisen. Hvis 

vilkårene ikke håndhæves, skal parterne forhandle samtlige vilkår individuelt i stedet. 

 

Det antages ofte i økonomisk teori, at konkurrencen på markedet er i stand til at sikre effektive 

standardvilkår.
206

 Selvom samtlige rettigheder sjældent er effektivt fordelt i standardkontrakterne, 

så er de alligevel effektive i ”second best” betydningen, da fordelene ved at undgå forhandlinger om 

samtlige vilkår, opvejer ulempen ved ikke at kunne forhandle de sidste Pareto forbedringer på plads. 

                                                 

204
 Schäfer m.fl. (2004) s. 307; samt Shavell (2006) s. 304. 

205
 Se Posner (2007) s. 115 ff. om at vilkårene kan modsvares af en særlig risiko for opportunisme fra modpartens side. 

206
 Posner (2007) s. 116; samt Schäfer m.fl. (2004) s. 370 ff. 
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I en sag som denne vil konkurrencen på markedet næppe kunne sikre effektive vilkår, idet der er 

tale om en monopollignende situation på leverandørsiden. Det kan derfor være nødvendigt, at 

domstolene fører kontrol med standardvilkårene, for at sikre at kun effektive vilkår håndhæves.
207

 

Da der er tale om erhvervsdrivende parter i den konkrete sag, er det dog også nødvendigt at sikre de 

generelle incitamenter til at læse de vilkår, der har stor betydning for parterne. Da netop denne 

kontrakt er særdeles vigtig for forhandlerne, idet det er den eneste (længerevarende) kontrakt om 

levering af benzin, bør forhandlerne inciteres til at gøre sig bekendt med vilkårene, enten ved selv at 

læse dem eller ved at bede deres advokat eller rådgiver læse dem igennem. 

 

Kontrakten er med andre ord så vigtig for forhandlerne og for deres økonomi, at den bør læses, 

selvom der er tale om standardvilkår. Dette gælder især da der er tale om klare og tydelige vilkår i 

en længerevarende kontrakt mellem to erhvervsdrivende parter. Usædvanligt byrdefulde vilkår bør i 

almindelighed fremhæves, idet det sikrer modparten en rimelig chance for at blive opmærksom på 

vilkårene, men da vilkårene i denne sag fremstår meget klare at gennemskue, bør det ikke tale til 

fordel for forhandlerne, hvis de ikke har læst de byrdefulde vilkår igennem. 

 

Det må derfor lægges til grund, at forhandlerne burde have gjort sig bekendt med vilkårene, og hvis 

vilkårene herefter havde været så urimeligt byrdefulde, at kontrakten ikke havde været udtryk for en 

Pareto-forbedring i forhold til situationen uden kontrakten, så havde parterne ikke indgået en 

kontrakt. Der må derfor være en formodning for, at kontrakten er udtryk for en Pareto-forbedring 

mellem parterne, samt at parterne har haft til hensigt at gøre vilkåret gældende. 

 

Det må i denne forbindelse bemærkes, at parternes respektive alternativer er med til at bestemme 

fordelingen af overskuddet fra kontrakten, men at en skæv fordeling af velfærd ikke i sig selv er 

problematisk i økonomisk henseende, og at fordelingshensyn typisk ikke kan forsvares ud fra 

økonomiske effektivitetsbetragtninger.
208

 Det er derfor ikke nødvendigvis økonomisk forsvarligt, 

når domstolene lægger vægt på, at der er tale om et skævt styrkeforhold mellem parterne. 

                                                 

207
 Domstolene kan herved afhjælpe problemer med adverse selection på markedet for standardkontrakter, hvis parterne 

ikke har læst modpartens standardvilkår, eller hvis modparten ikke er i stand til at forstå vilkårene eller deres retlige 

betydning. Se Schäfer m.fl. (2004) s. 370 ff.; samt Hermalin m.fl. i Polinsky m.fl. (2007) s. 97 f. 

208
 Hvis der er tale om en monopol-lignende situation på leverandørsiden, vil det være konkurrencemyndighedernes 

opgave at regulere priserne på markedet eller på anden måde sikre sig, at leverandørerne ikke misbruger deres stilling 
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Der kan argumenteres for, at modparten alene har en minimal chance for at kunne forhandle sig 

frem til en ændring af vilkårene, selvom han ved kontraktens indgåelse havde læst samtlige 

standardvilkår, men da der er tale om en frivillig transaktion må der stadig være en formodning for, 

at han er bedre stillet med kontrakten end uden, samt at han ikke uden videre kan undlade at opfylde 

den kontrakt han har skrevet under på, selvom det er et vilkår i modpartens standardkontrakt. 

 

Det fremgår af sagsforløbet, at konkurrencemyndighederne på tidspunktet for dommenes afsigelse 

netop havde taget stilling til benzinleverandørernes tidligere bestemmelser om uopsigelighed, og at 

man ikke ville tillade sådanne vilkår. Der kan argumenteres for, at vilkåret om tilbagelevering de 

facto virker på samme måde som et vilkår om uopsigelighed. Omvendt kan der dog også 

argumenteres for, at myndighederne i forbindelse med vurderingen af uopsigelighedsvilkårene 

samtidig må have taget stilling til, om tilbageleveringsvilkårene har en lige så forvridende virkning 

på konkurrencen som uopsigelighedsvilkårene. Hvis konkurrencemyndighederne allerede har taget 

stilling til spørgsmålet, er det derfor ikke hensigtsmæssigt at domstolene griber ind på området. 

 

Der er i øvrigt ingen tegn på, at parterne ville være blevet enige om en anden rettighedsallokering 

ex ante, selv om de i forbindelse med en individuel forhandling af vilkåret havde taget stilling til 

den pågældende situation, hvor dunkene er næsten værdiløse for leverandøren. Det er således netop 

forudsigeligt, at dunkene hurtigt taber deres værdi, samt at det indebærer betydelige omkostninger 

at grave dem op, men alligevel vil leverandøren hellere have dunkene udleveret end at acceptere en 

kompensation for dunkene, svarende til eksempelvis den bogførte værdi af dunkene. 

 

Leverandøren kunne uden videre have specificeret en købsret i kontrakten, og denne mulighed er 

endda nævnt i branchens retningslinjer, der er indgået mellem de store olieselskaber og 

Centralforeningen af Benzinforhandlere i Danmark.
209

 Når leverandøren i de konkrete sager har 

valgt ikke at specificere en købsret, må det derfor betyde, at man ikke ønsker en købsret, samt at 

parterne ikke var nået til enighed om en sådan ret ex ante. Det taler imod domstolenes indgriben. 

 

                                                                                                                                                                  

på markedet til at begrænse konkurrencen unødigt. Det er derfor ikke domstolenes opgave i almindelighed at gribe ind 

overfor en skæv fordeling af overskuddet i kontraktforhold, hvor parterne har forskellige forhandlingspositioner. 

209
 Aftalen om ”retningslinjer for vilkår for salg af motorbrændstoffer mv.” er reguleret ved Monopolankenævnets 

kendelse af 26. november 1982. 
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Det kan diskuteres, om der er tale om en hold up situation, hvor leverandørerne udnytter det 

forhold, at forhandlerne er forbundet til kontrakten. Det kan dog næppe være tilfældet. Forhandlerne 

må fra starten af kontraktforholdet havde vidst, at de skulle tilbagelevere benzindunkene senere i 

forløbet, og derfor kan der næppe være tale om hold up, da rettigheden netop anvendes på den 

tilsigtede måde, og ikke på en uforudset/utilsigtet måde. Det taler til fordel for leverandørerne. 

 

Det er heller ikke økonomisk forsvarligt, når domstolen henviser til forhandlernes forslag om 

kompensation af den bogførte værdi som en ”passende godtgørelse” for overtagelse af dunkene, idet 

de principielt er mere værd for leverandørerne. Hvis kompensationen skulle være ”passende” for 

leverandørerne, kan der argumenteres for, at kompensationen skulle svare til den samlede fordel der 

er, ved at leverandørerne kan håndhæve vilkåret overfor samtlige kunder, ikke kun den ene i sagen. 

 

Spørgsmålet er herefter, om det er økonomisk forsvarligt at beskytte leverandørernes ønske om at 

bibeholde vilkårene overfor deres kunder, ud fra generelle konkurrencemæssige hensyn. Det er 

muligt, at leverandørerne ex ante har følt sig nødsaget til at binde deres kunder til kontraktforholdet, 

idet de har investeret væsentligt i aktivspecifikt materiel hos den enkelte kunde, og derved vil et 

byrdefuldt vilkår om tilbagelevering af materiellet netop modsvare leverandørernes risiko for, at 

den enkelte kunde foretager hold up mod leverandøren. De konkurrencemæssige hensyn taler derfor 

til fordel for leverandørerne. 

 

Da der samtidig er en forholdsvis stor risiko for, at domstolene tager fejl, når de modificerer en klar 

og tydelig kontraktbestemmelse mellem to erhvervsdrivende parter, vil deres indgriben nok skabe 

en vis usikkerhed om retstilstanden, hvorfor parterne generelt set vil blive usikre på, om deres 

almindelige vilkår vil blive håndhævet, når fordelingen af velfærd synes skæv eller urimelig, uanset 

at parterne har ønsket en sådan regulering ex ante. Dette taler stærkt imod domstolenes indgriben. 

 

Højesteret lægger i sin afgørelse vægt på hensynet til at undgå værdispild, idet omkostningerne 

forbundet med at grave beholderne op langt overstiger den værdi, som beholderne efterfølgende har 

for leverandørerne.
210

 Dette argument kan dog kun forsvares i retsøkonomisk henseende, i det 

                                                 

210
 Det fremgår af sagernes omstændigheder, at dunkene i den ene sag vil være 4.000 kr. værd efter opgravning, mens 

det koster 7.000 at renovere dunkene og 56.000 at grave dem op, mens dunkene i den anden sag er 9.000 kr. værd efter 

opgravning, mens det koster 92.000 at grave dunkene op og renovere dem. 
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omfang en fastholdelse af vilkåret samlet set leder til mindre velfærd end en modifikation af 

vilkåret. Hvis de dårlige incitamentseffekter af en modifikation af vilkåret er meget stærke, hvilket 

den forudgående diskussion tyder på, så kan en retlig indgriben ikke nødvendigvis forsvares. Selv 

om værdispildet er forholdsvist stort, er der tvivl om den optimale hensynsafvejning, og dermed om 

hvor vidt domstolene i et retsøkonomisk perspektiv burde være grebet ind i de to sager. 

 

I U.1981.300.H havde parterne ikke reguleret muligheden for ombytning af sikkerhed i kontrakten. 

Domstolene bør derfor udfylde kontrakten med en løsning svarende til parternes ønsker ex ante, 

hvis de havde taget stilling til den konkrete situation, hvorfor domstolene bør allokere risikoen for, 

at ombytning bliver relevant, samt risikoen for, at ombytningen ikke er reguleret i kontrakten. 

 

Udstedelsen af pantebrevet skete i 1969, og J begyndte at udstykke ejerlejlighederne i 1978. 

Spørgsmålet er, hvem der var nærmest til at sikre, at ombytning blev nævnt i kontrakten. Der er 

ingen tvivl om, at J må have været nærmest til at vide, at han senere hen ville få brug for at 

udstykke ejerlejlighederne og opnå relaksation af pantet. Omvendt kunne J ikke med rimelighed 

forventes at forudse, at G ville nægte relaksation af pantet, idet G ikke umiddelbart ville have nogen 

grund til at handle sådan. Da der derfor er tale om en meget uventet og usandsynlig omstændighed, 

hvis indtræden J ikke kan være nærmest til at bære risikoen for, bør det ikke lægges J til last, at han 

ikke har sørget for at få ombytning eller relaksation reguleret i kontrakten. 

 

Det forventede tab ved ikke at regulere sådanne usandsynlige forhold er langt mindre end de sikre 

omkostninger ved at regulere dem alle i kontrakten ex ante, hvilket taler for en udfyldning af 

kontrakten med en ombytningspligt i den konkrete sag. Det er med andre ord optimalt at incitere 

parterne til at undlade at regulere en ombytningspligt i denne sag, idet det er mere hensigtsmæssigt 

hvis domstolene i stedet nøjes med at udfylde de enkelte kontrakter, hvor en sådan pligt bliver 

aktuel. Det antages, at parterne med fordel ville have kunnet aftale en ombytnings- eller 

relaksationspligt ex ante, idet der tydeligvis ville have været tale om en Pareto-forbedring. 

 

Generelt set bør domstolene udfylde parternes kontrakter med de forpligtelser, som flertallet af 

parter ville ønske sig ex ante, idet færrest mulige derved vil skulle koncipere bort fra de udfyldende 
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regler.
211

 Det minimerer de samlede transaktionsomkostninger og de administrative omkostninger 

for domstolene, idet de kan nøjes med at udfylde de kontrakter, hvor en sag kommer for domstolen. 

 

Der må være en formodning for, at flertallet ville have valgt at specificere en ombytningspligt ex 

ante. De færreste ville have kunnet forudse, at G ville kunne nægte relaksation af pantet og opnå en 

mere fordelagtig forhandlingsposition i relation til parternes andet mellemværende, ligesom de 

færreste ville have gjort denne handling mulig i kontrakten ex ante, idet det ikke havde været udtryk 

for en Pareto forbedring for parterne. Manglende relaksation eller ombytning ville stille J i en meget 

byrdefuld situation, mens G ikke ville have nogen umiddelbar fordel ved at nægte relaksation ex 

ante. Det taler for en retlig indgriben. 

 

Igen er parternes motiv ikke afgørende i den økonomisk optimale hensynsafvejning, idet alene 

konsekvenserne af parternes handlinger bør indgå i vurderingen. Det er derfor ikke muligt i 

økonomisk henseende, at tillægge motivet ”chikane” selvstændig betydning, men der synes at være 

en vis sammenhæng mellem den chikanøse adfærd og de negative velfærdsmæssige konsekvenser. 

 

Da der er tale om forholdsvis grov adfærd, tyder det desuden på, at situationen ikke er hyppigt 

forekommende, hvorfor domstolenes indgriben ikke bør skabe for stor usikkerhed generelt set, 

ligesom det ikke medfører dårlige investerings- eller opfyldelsesincitamenter at hindre denne slags 

adfærd. Hensynsafvejningen til fordel for den retlige fleksibilitet synes derfor økonomisk forsvarlig. 

 

3.2.1.2 Retspraksis indenfor CISG 

I afgørelserne 1 U 167/95
212

 og 7 U 2959/04
213

 havde køber ikke sendt meddelelse om ophævelse til 

sælger. Som udgangspunkt er en regel om, at der skal gives meddelelse til modparten ved 

ophævelse af kontrakten, begrundet i hensynet til, at den pågældende modpart med sikkerhed skal 

kunne kende sin retsstilling. Dette hensyn har til formål at give den misligholdende part en 

                                                 

211
 Posner (2007) s. 96. Se dog også Ayres m.fl. hos Posner m.fl. (2002) s. 91 om at udfyldende retsregler til tider skal 

udformes på en måde, så de inciterer parterne til at afsløre privat information, selvom et flertal ikke selv ville have valgt 

dem. Parterne tvinges til at afsløre privat og strategisk information, når de kontraherer væk fra særligt byrdefulde regler. 

212
 Oberlandesgericht Hamburg af 28.02.1997 (unilex, CLOUT case 277, oversat via pace.edu). 

213
 Oberlandesgericht München af 15.09.2004 (unilex, CLOUT case 595, oversat via pace.edu). 
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afklaring, så han kan undgå at investere i nødforanstaltninger for at opfylde kontrakten, hvis det 

ikke længere er nødvendigt, hvilket sikrer imod både værdispild og dårlige opfyldelsesincitamenter. 

 

Som modifikation til dette udgangspunkt træder imidlertid de situationer, hvor hensynet til den 

misligholdende part ikke længere vejer tungest, eksempelvis fordi han med sikkerhed ved, at han 

ikke kan eller vil opfylde kontrakten. Her er en afklaring af hans retsstilling ikke længere bydende 

nødvendig, for det er ikke længere aktuelt for ham at foretage dækningskøb for at opfylde 

kontrakten. Omstændighederne i 1 U 167/95 og 7 U 2959/04 falder under denne kategori. 

 

Sælger har i begge sager klart og utvetydigt erklæret, at han ikke kan (eller vil) levere indenfor de 

fastsatte frister, hvorfor han har afskrevet sig muligheden for at foretage dækningskøb for at kunne 

levere til køber indenfor fristens udløb. Det betyder, at sælger med garanti ikke vil investere i 

nødforanstaltninger, hvorfor hensynet til ham træder i baggrunden. Omvendt skal køber nu foretage 

et dækningskøb for at begrænse sit tab i forbindelse med den videre levering af varerne, og da 

tabsbegrænsningspligten tilsiger et hurtigt og effektivt dækningskøb, så bør en manglende formel 

skrivelse ikke stå i vejen herfor, da det ville indebære dårlige incitamenter til tabsbegrænsning. 

 

Hvis man tillod sælger at kræve meddelelse i denne type af situation, ville man reelt tillade sælger 

at foretage et hold op mod køber, når han kræver en meddelelse fra køber om ophævelse, selv om 

det står klart for begge parter, at købet kan blive hævet på grund af misligholdelsen. Det muliggøres 

af, at køber har foretaget en irreversibel investering, ved at kontrahere med en tredjepart i 

forbindelse med dækningskøbet. Sælger bør dog ikke kunne støtte ret på sin egen misligholdelse. 

 

Det ville ikke give sælger nogen særlige fordele at få meddelelsen fra køber i den konkrete 

situation, men det ville omvendt være meget byrdefuldt for køber, hvis han ikke fik lov at hæve 

kontrakten på grund af den manglende meddelelse, idet han ville kunne blive erstatningspligtig 

overfor sælger. Derfor må der være en formodning for, at parterne ex ante ville have aftalt, at der 

ikke skulle gives meddelelse i tilfælde, hvor kontrakten med sikkerhed ikke kunne opfyldes til 

tiden, da det ville indebære en Pareto-forbedring ex ante. Domstolene bør derfor fortolke CISG art. 

26 på en måde, så meddelelse ikke er nødvendig i situationer, hvor sælger utvetydigt har erklæret, at 

han ikke kan eller vil opfylde kontrakten til tiden. 
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Det kan diskuteres, hvorvidt parterne burde have specificeret den konkrete situation i kontrakten. 

De bør som hovedregel specificere de forhold i kontrakten, hvor ex ante omkostningerne herved er 

mindre end ex post omkostningerne ved genforhandling af kontrakten eller behandling af en tvist 

ved domstolen. Parterne bør derfor kun specificere de væsentlige vilkår, og hvornår der skal gives 

en formel meddelelse om ophævelse synes ikke at være et væsentligt vilkår, idet det forventede tab, 

ved ikke at regulere formelle forhold specifikt, må være marginalt i et ex ante perspektiv. Det bør 

derfor ikke komme køber til skade, at han ikke har sørget for at få det specificeret i kontrakten. 

 

Domstolen opstiller forholdsvist klare betingelser for, hvornår meddelelsen ikke er strengt 

nødvendig, idet den misligholdende part klart og utvetydigt skal have erklæret, at han ikke kan 

(eller vil) opfylde kontrakten. I så fald kan den misligholdende part ikke støtte ret på, at modparten 

ikke har givet meddelelse om ophævelse af kontrakten, inden dækningskøbet foretages. Da 

betingelserne er klare, er dommens rækkevidde rimeligt afgrænset, og domstolenes indgriben bør 

derfor ikke skabe særlig stor usikkerhed generelt set. Fleksibiliteten må veje tungest. 

 

Domstolene giver i øvrigt i 7 U 2959/04 udtryk for, at den usikkerhed, der skabes, ved at parterne 

uden en konkret meddelelse om ophævelse, ikke kender datoen for hvilken man kan foretage 

dækningskøb eller fastsætte markedsprisen i forhold til et erstatningskrav, ikke er særligt stor, hvis 

kontrakten anses for ophævet på det tidspunkt, hvor sælger erklærer, at han ikke vil levere varerne. 

Denne erklæring giver lige så megen afklaring for parterne, som meddelelsen om ophævelse. 

 

I voldgiftsafgørelsen fra ICC International Court of Arbitration
214

 må udgangspunktet i et 

retsøkonomisk perspektiv være, at parterne ikke bør få lov at hæve kontrakten, efter modparten har 

opfyldt sine forpligtelser, selvom der har været forsinkelse. Man bør beskytte parternes incitamenter 

til at opfylde kontrakten, også selvom der er indtrådt forsinkelse, idet der er en formodning for, at 

opfyldelse af kontrakten stadig er bedste alternativ for parterne, så længe kontrakten ikke er hævet, 

idet begge parter som regel har investeret aktivspecifikt i kontraktens opfyldelse på dette tidspunkt. 

 

Sælger bør derfor ikke kunne hæve kontrakten, efter at køber har åbnet remburs, idet køber på dette 

tidspunkt har investeret i at opfylde sine forpligtelser efter kontrakten. Man bør alene give sælger 
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mulighed for at kræve erstatning for det tab, han har lidt på grund af forsinkelsen. Det vil incitere 

køber til at opfylde kontrakten så hurtigt som muligt, uden at afskrække ham fra at forsøge at 

opfylde kontrakten (åbne remburs), selv om han er blevet forsinket. 

 

Samtidig kan der argumenteres for, at sælger kunne bruge truslen om ophævelse af kontrakten i 

forbindelse med et hold up, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i økonomisk henseende, idet det 

ødelægger købers incitamenter til at investere aktivspecifikt i opfyldelsen af den pågældende 

kontrakt. Der er en formodning imod, at parterne ex ante ville have udelukket en sådan adfærd, idet 

den mindsker deres samlede velfærd og medfører betydelig usikkerhed i kontraktforholdet. 

 

Det bør ikke være muligt for sælger at holde køber hen, ved fortsat at kræve opfyldelse efter fristens 

udløb, og derefter true med at hæve kontrakten straks efter at køber har opfyldt sine forpligtelser, da 

det vil incitere parterne til at undlade at genforhandle kontrakten efter fristens udløb på grund af 

risikoen for hold up, selvom der er indtrådt uforudsete og ændrede omstændigheder, der har gjort 

kontrakten byrdefuld for den ene af parterne. Hvis parterne ikke inciteres til selv at forsøge at 

genforhandle kontrakten, vil det medføre et betydeligt antal sagsanlæg ved domstolene, samt høje 

sagsomkostninger for parterne. Domstolene bør derfor gribe ind og mindske risikoen for hold up 

mellem parterne, hvorved de inciteres til selv at forhandle en rimelig løsning på plads. 

 

Der er ingen grund til at tro, at den pågældende sag vil skabe nogen særlig usikkerhed for parterne, 

idet det antages, at parterne sjældent ønsker at hæve kontrakten, når modparten først har opfyldt 

sine forpligtelser. Voldgiftskendelsen afspejler derfor en optimal hensynsafvejning. 

 

3.2.1.3 Retspraksis i engelsk ret 

I dommen Union Eagle
215

 må det retsøkonomiske udgangspunkt være, at parterne i kontraktforhold 

selv kan aftale, hvilke rettigheder og pligter der skal nedfældes i kontrakten, samt hvilke 

retsvirkninger misligholdelse af kontrakten skal have. Herved sikrer man, at parterne kan indgå 

netop de Pareto forbedrende aftaler, de ønsker. At rettidig betaling fremhæves i kontrakten som 

afgørende for sælger, bør derfor have den retsvirkning, at forsinket betaling medfører hæveadgang 

for sælger, uanset hvilken forsinkelse der er tale om. Denne virkning svarer til kontraktens ordlyd, 
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der må antages at afspejle parternes intentioner ved aftalens indgåelse, idet der er tale om et 

specifikt vilkår i kontrakten, hvis håndhævelse skaber klarhed omkring parternes forpligtelser. 

 

Domstolene bør med andre ord være meget tilbageholdende med at gribe ind i kontrakten og 

modificere et specifikt og tydeligt kontraktvilkår mellem erhvervsdrivende, idet det indebærer 

betydelige fejlomkostninger og en væsentlig usikkerhed om parternes retsstilling, i forhold til hvad 

parterne ”må tåle” og hvad der er en ”passende” retsvirkning. Usikkerheden indebærer, at parterne 

vil forhandle mere indbyrdes, ligesom de vil anlægge flere retssager om modifikation af specifikke 

kontraktvilkår, hvilket indebærer omkostninger for både parterne og samfundet som helhed.
216

  

 

Væsentlige vilkår, om hvornår der skal ske betaling, bør fastlægges af parterne selv, idet det er 

billigere at fastlægge sådanne vilkår ex ante i kontrakten end at forhandle dem på plads ex post med 

risiko for hold up eller ved at anlægge sag ved domstolene med risiko for fejlvurderinger. Når 

parterne har specificeret vilkårene i deres kontrakt, så må der derfor være en formodning for, at 

netop disse vilkår afspejler parternes ønsker ex ante. Kontraktens vilkår om hvad der udgør 

”væsentlig misligholdelse”, er derfor med al sandsynlighed de mest effektive vilkår, selvom de ikke 

nødvendigvis svarer til, hvad domstolene sædvanligvis anser som ”væsentlig misligholdelse”. 

 

Der er ingen tvivl om, at parterne ikke havde været uenige om retsvirkningen, hvis der havde været 

tale om en længerevarende forsinkelse. Da der kun er tale om ti minutters forsinkelse, appellerer 

sagen imidlertid til en vurdering af, om retsvirkningen i denne særlige situation er uproportional og 

i strid med parternes hypotetiske ønsker ex ante. 

 

Hvis domstolene skulle gribe ind, skulle de med rimelig sikkerhed kunne udlede af situationen, at 

parterne ville have aftale en anden retsvirkning ex ante, hvis de havde været klar over, at der kun 

var tale om ti minutters forsinkelse. Der er dog intet der tyder på, at parterne ville have aftalt andet i 

denne sag, idet de ellers med lethed ville have kunnet undlade at pointere, at rettidig betaling var 

væsentlig, hvorved domstolen nemmere kunne have flyttet grænsen for, hvad der er en passende og 

proportional retsvirkning. 

 

                                                 

216
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I denne sag har parterne klart signaleret en nul-tolerance i relation til forsinkelse med købesummens 

betaling, og det bør domstolene acceptere. Der er stærke forretningsmæssige hensyn, der taler for at 

håndhæve utvetydige, klart fremhævede og specifikke betalingsvilkår i en kontrakt mellem to 

erhvervsdrivende, hvorfor hensynsafvejningen til fordel for sælger i denne sag synes optimal. 

 

I relation til afgørelsen Arcos Ltd v. Ronaasen
217

 må det igen være det økonomiske udgangspunkt, 

at parternes motiv ikke i sig selv spiller nogen selvstændig rolle, samt at parterne må kunne handle i 

tillid til, at domstolene håndhæver specifikke vilkår i parternes kontrakt. Når parterne i kontrakten 

har undladt at give mulighed for afvigelser i bredden på træstykkerne, mens de har tilladt afvigelser 

i både højden og længden, taler det for, at parterne kun har haft til hensigt ex ante at acceptere 

afvigelser i træstykkernes højde og længde, idet de ellers nemt kunne have specificeret en accept af 

afvigelser i bredden såvel som i højden og længden. Parterne må derfor have ønsket en helt fast 

bredde, hvorfor domstolene bør acceptere den specifikke regulering i kontrakten. 

 

Hvis parterne skal inciteres til netop at skrive de væsentligste vilkår (kvalitet, kvantitet, betaling og 

levering) ind i kontrakten, så bør domstolene efterfølgende håndhæve vilkårene. Det gælder især, 

når der ikke er nogen indikation af, at parterne ville have ønsket en modifikation ex ante, hvis de 

havde taget stilling til den konkrete situation. 

 

Parterne bør i almindelighed inciteres til at investere tilstrækkeligt i kontraktforholdet, samt til at 

levere den aftalte eller i øvrigt optimale kvalitet, der falder inden for hvad parterne med rimelighed 

kan forvente. Derfor bør køber få lov at hæve kontrakten, når sælger ikke leverer denne kvalitet. Da 

parterne har aftalt en bestemt kvalitet, taler det for, at domstolene sikrer netop denne kvalitet, og 

ikke tillader afvigelser, der næppe kan betegnes som helt uvæsentlige. 

 

For en modifikation taler imidlertid det forhold, at køber ikke lider noget tab ved at skulle modtage 

træstykkerne, selvom de afviger en del fra den aftalte bredde.
218

 Desuden er købers hæveadgang 

meget byrdefuld for sælger, hvilket i almindelighed taler imod en hæveadgang, når der ikke er tale 

om kvalificerede tilfælde. Køber kunne tilsyneladende (ved risikoens overgang) anvende 
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træstykkerne til det ønskede formål, hvilket taler for en accept af træstykker i sædvanlig god og 

optimal kvalitet (”merchantable goods”), selv om den afviger fra specifikationen i kontrakten. 

 

Den sædvanligt gode og økonomisk optimale kvalitet vil normalt være forholdsvist bredt defineret, 

idet den blot skal ligge indenfor grænserne af, hvad parterne i almindelighed kunne forvente, ud fra 

den sædvanlige kvalitet på markedet og købers sædvanlige eller specificerede formål med varerne. 

Den optimale kvalitet er derfor bredere defineret end en fast bredde, der kun tillader marginale 

afvigelser. Hvis domstolene i den konkrete sag accepterede en sædvanlig god kvalitet, ville køber 

derfor ikke nødvendigvis kunne hæve kontrakten. 

 

Det kan tænkes, at køber inden leveringen havde ombestemt sig med hensyn til formålet eller havde 

privat information om hvorfor træstykkerne netop skulle være ”½ inch”, hvilket taler imod at 

acceptere en sædvanlig god kvalitet, da den derfor måske ikke er tilstrækkelig. Der er dog ingen 

tegn på, at køber ikke kunne bruge træstykkerne i den konkrete sag. 

 

Det må imidlertid overvejes, hvilken usikkerhed der skabes, når domstolene modificerer parternes 

klare og specifikke vilkår om kvalitet i kontrakten. Domstolenes indgriben vil i denne sag øge 

parternes generelle ex post forhandlingsomkostninger og sagsomkostninger betydeligt, idet parterne 

vil inciteres til i alt for stort omfang at forhandle om, hvad parterne hver især ”må tåle”, på trods af 

at dette faktisk er specificeret i kontrakten. Samtidig vil domstolenes sagsomkostninger øges med et 

stigende antal retssager, når parterne fremover bliver i tvivl om deres indbyrdes retsstilling. Hvis 

domstolene undlader at gribe ind, vil de derimod skabe betydelig klarhed for parterne. Samlet set 

synes det derfor hensigtsmæssigt at vægte klarhed og forudsigelighed for parterne højest. 

 

I dommen Hongkong Fir Shipping
219

 er det økonomiske udgangspunkt igen, at parternes motiv ikke 

har selvstændig betydning, og det er derfor alene en vurdering af hvilken misligholdelse, der er 

væsentlig nok til at give modparten ret til at hæve kontrakten. Bestemmelsen om skibets tilstand 

kan siges at være en generel og vag bestemmelse, der ikke på nogen måde specificerer, hvilken type 

af problemer, der kvalificerer sig som væsentlig misligholdelse af ejerens vedligeholdelsespligt. Det 

må derfor være parternes hensigt at overlade fortolkningen af vedligeholdelsespligten til en ex post 
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genforhandling mellem parterne eller til domstolene, idet det er for dyrt at specificere den i alle 

henseender ex ante. Der er alt for meget, der kan gå galt på et gammelt skib, hvorfor kompleksiteten 

i kontrakten og omkostningerne forbundet med en specifikation har afholdt parterne herfra. 

 

Dette bør ikke som udgangspunkt lægges parterne til last, idet det netop må være billigere at løse 

eventuelle problemer ex post i en situation som denne, frem for at specificere samtlige mulige 

problemer med skibet ex ante. Derfor bør domstolene forsøge at fortolke kontrakten ud fra parternes 

hypotetiske vilje ex ante, herunder hvad de ville have specificeret i relation til vedligeholdelse i 

forskellige situationer. Det kan med andre ord tænkes, at parterne under særlige omstændigheder 

(som i denne sag) ville have ønsket en særlig/specifik regulering af vedligeholdelsespligten. 

 

Der bør i denne forbindelse sondres mellem at sikre incitamenter til at opnå den optimale kvalitet og 

at sikre incitamenter til at opnå en kvalitet, der ikke ligger væsentligt fra den optimale kvalitet. Det 

økonomiske udgangspunkt må være, at hvis parterne ikke har specificeret andet i kontrakten, så bør 

domstolene alene give modparten ret til erstatning, hvis kvaliteten af det leverede kun afviger lidt 

fra den optimale kvalitet, mens ophævelse af kontrakten i modsætning hertil må kræve, at kvaliteten 

afviger væsentligt fra den optimale kvalitet, da det giver de rette opfyldelsesincitamenter. 

 

Det sikrer, at parterne ikke kan hæve kontrakten vilkårligt, men at der kræves væsentlighed i 

misligholdelsen, idet det ellers vil være for byrdefuld en retsvirkning for den misligholdende 

modpart, der ville blive inciteret til at investere for lidt i kontraktforholdet, hvilket mindsker 

velfærden ex ante. 

 

Det må have formodningen imod sig, at det har været parternes intention, at ethvert problem i 

relation til skibets vedligeholdelse skulle kunne begrunde en ophævelse af kontrakten, især når det 

bemærkes, at lejer ifølge kontrakten var berettiget til erstatning for forsinkelser og ikke skulle betale 

for leje af skibet i de perioder, hvor det lå stille i forbindelse med reparation. Sellers L. J. bemærker 

også, at der er meget, der kan gøre et skib midlertidigt ”unseaworthy”, og at det ikke kan have været 

parternes intention, at alle typer af mindre problemer skulle medføre en ophævelse af kontrakten. 

 

Hvis parterne havde haft et særligt ønske om, at en bestemt type fejl på skibet eller en bestemt type 

misligholdelse skulle give adgang til ophævelse af kontrakten, burde de have fremhævet det i 
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kontrakten. Selv om det ikke lægges parterne til last, at de har undladt at specificere 

vedligeholdelsespligten i alle henseender, så kunne de nemt have specificeret hvilket omfang af 

misligholdelse, der ville være væsentlig for parterne og dermed give ret til ophævelse af kontrakten. 

 

Parterne kunne eksempelvis nemt have aftalt, at hvis reparation af skibet varede længere end x dage 

i en periode på xx dage, ville der være tale om væsentlig misligholdelse. Når lejer ikke har sørget 

for at skrive dette ind i kontrakten, selv om omkostningerne herved må være lavere ex ante end ved 

at løse problemet ex post, idet der er tale om en forholdsvis specifik regel, så kan lejer ikke støtte ret 

på en anden fortolkning af væsentlighedskravet, end den domstolene anvender. 

 

Man må forvente en del problemer på et ældre skib, særligt i relation til almindeligt slid på motorer 

og maskineri i øvrigt. At mandskabet ikke har været i stand til at vedligeholde motorerne, kan ikke i 

sig selv betyde, at skibets tilstand er så langt fra den optimale tilstand, at lejer skulle have lov til at 

hæve kontrakten. Det gælder især, når det tages i betragtning, at ejer sørgede for reparation samt 

udskiftning af mandskab. 

 

Muligheden for erstatning efter den positive opfyldelsesinteresse sikrer netop ejerens incitamenter 

til at forsøge at opfylde kontrakten og vedligeholde skibet i optimal grad. Det taler for, at lejer alene 

bør kunne kræve erstatning, da en ophævelse vil være uforholdsmæssig skadelig for udlejer i 

forhold til misligholdelsens karakter. Hvis domstolene tillod ophævelse i forbindelse med ikke-

væsentlige kontraktbrud, ville konsekvensen være, at kontrakter generelt set mistede deres bindende 

virkning, hvorved parterne ville indgå færre velfærdsforbedrende kontrakter og investere mindre i 

deres kontraktforhold. Den konkrete væsentlighedsvurdering i denne sag synes derfor fornuftig. 

 

I Attica Sea Carriers
220

 kan parternes aftale om, at lejer skal vedligeholde skibet, betragtes som et 

generelt aftalevilkår. Det indebærer, at parterne kunne have ønsket sig en specifikation af vilkåret, 

hvis de på forhånd havde taget stilling til de særlige omstændigheder, de nu befinder sig i. 

 

Det må i denne forbindelse have formodningen imod sig, at parterne ville have specificeret 

vedligeholdelsespligten sådan, at der skulle ske reparation i tilfælde, hvor en reparation ville være 
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uforholdsmæssigt dyrt og hvor det ville være udtryk for værdispild, idet det må ligge udenfor, hvad 

parterne med rimelighed havde forestillet sig, at skibet skulle repareres for. Der må med andre ord 

være mulighed for en ex ante Pareto-forbedring i risikoallokeringen. 

 

Domstolen bør undersøge, hvilken risikoallokering parterne hypotetisk set ville have aftalt, hvis de 

havde taget stilling til de konkrete omstændigheder. Der er en formodning for, at parterne ville have 

minimeret de samlede risikoomkostninger, hvorfor risikoen bør bæres af ”the efficient risk-bearer”. 

 

Det antages, at ingen af parterne er risikoaverse, da der er tale om større erhvervsdrivende selskaber 

med mange skibe og mange transporter. Risikoen bør bæres af den, der bedst kan forhindre risikoen 

i at opstå, idet denne risikofordeling mindsker ”moral hazard” i relation til vedligeholdelse af 

skibet. Det er derfor som udgangspunkt lejer, der bør bære den almindelige reparationsrisiko, da 

han nemmest kan sikre sig imod større reparationsudgifter, ved løbende at vedligeholde skibet og 

forebygge de mest almindelige problemer. Dette svarer også til risikofordelingen i kontrakten. 

 

Udgangspunktet bør imidlertid modificeres i det omfang, lejer ikke er i stand til at forhindre de 

tekniske problemer i at opstå. Det gælder eksempelvis problemer, der opstår på grund af almindeligt 

slid på skibet med tiden (”wear and tear”), hvilket der også er taget højde for i kontrakten i relation 

til tilbagelevering, idet skibet skal leveres tilbage i god stand, men med accept af almindeligt slid. 

Spørgsmålet er herefter, om motorsammenbrud skyldes den almindelige vedligeholdelse eller det 

generelle slid på skibet som følge af dets alder og brug. 

 

Det antages, at større motorsammenbrud ikke er en type problem, som lejer er i stand til effektivt at 

afhjælpe eller forebygge ved almindelig vedligeholdelse eller almindelig reparation, idet hele 

motoren skal renoveres eller skiftes. Problemet ikke den vedligeholdelsesmæssige tilstand, men 

derimod skibets alder, hvorfor lejer ikke længere bør bære reparationsrisikoen. 

 

Det der med andre ord nærmere for ejeren at beslutte, hvor vidt motoren skal skiftes eller renoveres, 

eller om hele skibet skal skrottes, og beslutningen herom ligger udenfor lejerens kontrol, hvorfor 

lejer ikke bør bære risikoen længere. Det bør derfor i den pågældende situation være ejers risiko, at 

skibets motorer bryder sammen, idet han er nærmest til at træffe beslutningen om, hvad der skal ske 



  98 

med skibet i situationer, hvor reparation ikke længere giver økonomisk mening, og hvor lejer ikke 

længere med den almindelige vedligeholdelse kan undgå, at risikoen realiseres. 

 

Hensynet til, hvem af parterne der nemmest kan forsikre sig imod skader af denne art, rykker ikke 

ved resultatet. Begge parter er erhvervsdrivende med megen erfaring på området, og de ville begge 

have tilstrækkelige oplysninger til at kunne indregne de korrekte (optimale) risikoomkostninger i 

prisen eller til at forsikre sig hos et forsikringsselskab. 

 

Det kan tænkes, at ejeren vil have nemmere ved at sprede risikoen imellem flere skibe, men 

omvendt vil lejeren nok have nemmere ved at forsikre sig hos et forsikringsselskab, da han har flere 

oplysninger om den konkrete brug af skibet, ligesom forsikringsselskabet - med lejer som ansvarlig 

for skibets vedligeholdelse – nemmere kan forhindre problemer med ”moral hazard”, hvorved 

forsikringspræmien mindskes. Det er ikke entydigt, hvem der har de laveste risikoomkostninger. 

 

I relation til incitamenterne til at koncipere tilpas ufuldstændige kontrakter, så bør det lægges ejeren 

til last, at han ikke har sørget for at specificere, at lejer under alle omstændigheder skal bære 

reparationsrisikoen. Accepten af almindeligt slid på skibet er kun nævnt i forhold til tilbagelevering, 

ikke i forhold til den almindelige vedligeholdelsespligt. Det generelle vilkår om vedligeholdelse 

overlader derfor en del tvivl til ex post forhandling mellem parterne eller til domstolsfortolkning. 

 

Hvis ejeren ønskede, at lejer under alle omstændigheder skulle bære den fulde reparationsrisiko, 

uanset omkostningerne forbundet med reparationen, og uanset om der var tale om almindeligt slid, 

så kunne han nemt have specificeret det i kontrakten. Derfor bør han bære risikoen for, at 

domstolene modificerer vilkåret under disse særlige omstændigheder, da det formodes, at parterne 

ville have specificeret andet, end hvad der følger af den generelle regulering. 

 

Tvetydigheden i vilkåret lægges dermed koncipisten (ejeren) til last, idet han nemmest kunne have 

undgået tvivlen ved den manglende præcision.
221

 Herved sikres incitamenterne til at præcisere de 

forpligtelser for modparten, der er særligt byrdefylde, og hvor ex ante konciperingsomkostningerne 

er lavere end omkostningerne ved at afklare problemet ex post via forhandling eller en retssag. 

                                                 

221
 Dette kaldes ”contra proferentem” fortolkning. 
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Imod en indgriben fra domstolenes side taler den usikkerhed og uforudsigelighed, der skabes ved, at 

domstolene modificerer de generelle vilkår, der er skrevet i kontrakten, særligt hvor der er tale om 

komplicerede risikoforhold. Det kan eksempelvis tænkes, at parterne var klar over risikoen, men 

indregnede den i prisen, da det var for dyrt at specificere den i kontrakten. 

 

Samlet set er der dog mest, der taler til fordel for en retlig fleksibilitet, idet en reparationspligt under 

de pågældende omstændigheder må ligge udenfor, hvad parterne med rimelighed havde forventet. 
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3.3 Komparativ sammenligning og opsamling 

Ud fra den retsøkonomiske analyse ses det, at domstolene i praksis ofte foretager en økonomisk 

fornuftig hensynsafvejning, såvel i dansk som i engelsk ret. 

 

Det afgørende for, om domstolenes retsanvendelse i praksis kan forsvares ud fra økonomiske 

effektivitetsbetragtninger, er derfor, om domstolene foretager en optimal afvejning mellem hensynet 

til den retlige fleksibilitet og hensynet til parternes forudsigelighed, og derved maksimerer den 

samlede velfærd. Det er ikke nødvendigvis afgørende, om domstolen i retligt henseende anvender et 

loyalitetshensyn eller ej. 

 

Derfor må det konkluderes ud fra analysen, at det ikke nødvendigvis i alle sager er optimalt at 

anvende et retligt loyalitetshensyn, men at en konkret og individuel hensynsafvejning i den enkelte 

sag vil vise, i hvilket omfang loyalitetshensynet bør anvendes i retligt henseende. Hvis hensynet til 

den retlige fleksibilitet vejer tungest i den økonomisk optimale hensynsafvejning, er det fornuftigt at 

anvende et retligt loyalitetshensyn, og omvendt. 

 

Det betyder, at loyalitetshensynets anvendelse kan gives et retsøkonomisk rationale, i det omfang 

domstolene er i stand til at foretage den nødvendige afvejning af fleksibilitet og forudsigelighed i 

praksis, hvilket de i høj grad synes at være i relation til aspektet ”misbrug af rettigheder”. 

 

Loyalitetshensynet er relativt, hvilket indebærer, at der i såvel juridisk som økonomisk henseende 

skal foretages en individuel vurdering af de konkrete omstændigheder i en sag, inden det kan 

afgøres, hvilken retning den økonomisk optimale hensynsafvejning skal tage, hvor vidt domstolene 

bør gribe ind, samt hvor stor en rolle det retlige loyalitetshensyn derfor bør spille i sagen.
222

 

 

Da der er tale om en konkret og individuel hensynsafvejning fra sag til sag, er det ikke muligt på 

forhånd at klarlægge den optimale hensynsafvejning, uden at tage den enkelte sags omstændigheder 

i betragtning. Omvendt er der visse faktorer, der typisk taler for eller imod hensynet til retlig 

                                                 

222
 Se også Andersen (2008) s. 114 f. om at loyalitetspligten må reflektere en typeforudsætning, idet den afgrænses ud 

fra den hensyntagen, en part almindeligvis og sædvanligvis vil forventes at udvise over for en anden aftalepart, hvorfor 

loyalitetspligten ikke har samme indhold i forskellige situationer.  
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fleksibilitet eller hensynet til parternes forudsigelighed, hvilket kan give et hint om den optimale 

hensynsafvejning i den type af sager, hvor faktorerne ofte indgår. 

 

Den retsøkonomiske analyse viser, at opportunistisk adfærd i relation til ”misbrug af rettigheder” 

ofte taler for en modifikation af kontrakten, på samme måde som høje transaktionsomkostninger, 

idet disse forhold forhindrer parterne i at specificere deres kontrakt tilstrækkeligt eller i at håndhæve 

den i forhold til deres intentioner ex ante. Ved modifikationen af kontrakten sørger domstolene i 

denne forbindelse for at synliggøre parternes uudtalte intentioner. 

 

Omvendt taler klare og tydelige kontraktvilkår i erhvervskontrakter og specifikke risikoallokeringer 

imod en modifikation af kontrakten, idet de samlede risikoomkostninger ved at modificere 

kontrakten i denne forbindelse bliver for høje. Kompleksitet i kontraktforholdet kan pege i begge 

retninger, idet det typisk er nødvendigt med domstolenes indgriben for at skabe ex post effektive 

kontrakter, men samtidig er der høj risiko for, at domstolene tager fejl, når de på grund af 

kompleksiteten i kontraktforholdet har svært ved at udlede parternes vilje. 

 

Det er endvidere muligt at udlede af den optimale hensynsafvejning, at retlige standarder, der giver 

en vis retlig fleksibilitet og mulighed for at domstolene kan gribe ind i parternes kontraktforhold 

(som i dansk ret), typisk er en fordel for parterne, når domstolene kun sjældent tager fejl, eller når 

parternes omkostninger ved at minimere risikoen for opportunisme i kontrakten er prohibitivt høje. 

Omvendt vil det typisk være en fordel at have specifikke og konkrete retsregler, der ikke giver 

mulighed for at gribe ind på en måde, som parterne ikke kunne forudse ex ante (som i engelsk ret), 

hvis der er høje omkostninger forbundet med domstolenes fejlvurderinger. 

 

Det er i denne forbindelse nærliggende at overveje, hvor vidt domstolene i dansk og engelsk ret i 

samme omfang tager fejl, når de skal udlede parternes hypotetiske vilje for kontrakten. Der er 

forskel på, hvilke fortolkningsdata der tillades ved bevisførelse hos danske og engelske domstole. 

 

Ved de engelske domstole har man valgt kun at tillade visse fortolkningsdata, typisk alene den 

skrevne kontrakt, for at minimere de administrative omkostninger for domstolene. Omvendt er det 

ved de danske domstole tilladt at føre beviser for parternes intentioner og adfærd ved forhandlinger 

forud for kontraktindgåelsen, mv. Det øger de administrative omkostninger, men sikrer samtidig, at 
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domstolene bedre er i stand til at udlede parternes uudtalte intentioner og forudsætninger for 

kontrakten, selvom de ikke er nedfældet i kontrakten ex ante. 

 

Heraf følger, at fejlomkostningerne ved en engelsk domstols indgriben må være højere end ved en 

dansk domstols indgriben, idet de engelske domstole udleder parternes hypotetiske vilje uden andre 

fortolkningsdata end den skrevne kontrakt, hvor parterne vel at mærke sjældent er i stand til at 

inddrage samtlige relevante aspekter og forudsætninger.
223

 De danske domstole tillader flere 

beviser, og kan derved nemmere udlede parternes reelle intentioner. Det kan måske forklare, 

hvorfor de engelske domstole synes meget tilbageholdende med at gribe ind i parternes 

kontraktforhold, mens de danske domstolene oftere griber ind og modificerer kontrakten. 

 

Det ville være interessant at undersøge, hvor vidt danske og engelske kontraktparter oftest vælger 

dansk ret eller engelsk ret til at gælde for deres kontrakt, idet det kan tænkes at være muligt, at få 

information om omfanget af usikkerheden forbundet med domstolenes indgriben, ved at se på de 

lovvalg erhvervsdrivende parter foretager i praksis. Parterne afgiver igennem deres lovvalg 

information om, hvordan de vurderer reglerne (hensynsafvejningen) i de forskellige retssystemer, 

samt usikkerheden ved om domstolene griber ”ofte” eller ”sjældent” ind i kontraktforholdet.
224

 

 

Usikkerheden i forbindelse med domstolenes indgriben antages i analysen at være større i dansk ret, 

hvor domstolene oftere griber ind og modificerer parternes kontrakter: dels fordi de danske 

domstole tager fejl oftere end de engelske domstole, da de forholdsvist ofte griber ind i kontrakter, 

hvor der alene er mulighed for mindre eller moderate effektivitetsforbedringer; og dels fordi de 

danske domstole er meget tilbageholdende med at gøre rede for, hvilke kriterier de lægger vægt på i 

forbindelse med den retlige vurdering. De engelske dommere kommer i modsætning hertil med en 

meget omhyggelig argumentation, ofte præget af retsøkonomiske synspunkter. Danske domstoles 

indgriben må derfor forventes at skabe større usikkerhed end engelske domstoles indgriben, i mere 

end ét henseende. 

                                                 

223
 Se også Shavell (2006) s. 306 ff. om virkningen af inddragelsen af yderligere beviser. 

224
 Se eksempelvis Miller (2008) om at amerikanske erhvervsdrivende ofte foretager lovvalg til fordel for loven i stater 

som New York, hvor der lægges vægt på parternes forudsigelighed, frem for loven i stater som Californien, hvor der 

lægges mere vægt på retlig fleksibilitet. Det tegner et billede af, at erhvervsdrivende helst vil have formalistisk (streng) 

fortolkning af kontrakten, idet det er tættere på parterne præferencer, hvorfor denne fortolkning er mest effektiv. 
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Det er dog i denne forbindelse bemærkelsesværdigt, at der ikke findes særlig mange domme på 

området i dansk ret, særligt i lyset af de to danske afgørelser, hvor domstolen synes at lægge for 

megen vægt på ex post fordelingen af velfærd, frem for på parternes ønsker for kontrakten ex ante, 

og hvor der derfor kan være tvivl om den optimale hensynsafvejning. Man burde her forvente at se 

en del ex post forhandling og nye retsafgørelser, idet parterne vil forsøge at finde grænserne for 

domstolenes modifikation af specifikke kontraktvilkår. 

 

Det lave antal afgørelser fra landsret og højesteret kan enten skyldes, at sagerne ikke kommer 

længere end til byretten, at parterne selv genforhandler kontrakten, eller at der reelt ikke skabes 

særlig stor usikkerhed i praksis. Det sidste kan måske forklares med, at omstændighederne i de 

analyserede danske afgørelser er så særlige og adfærden så udpræget strategisk, at situationerne 

sjældent forekommer i praksis, hvilket kan skyldes, at parterne i almindelighed er i stand til at 

minimere strategisk adfærd ved hjælp af deres kontrakter, eller at der er en effektiv omdømmeeffekt 

på markedet. Hvis der sjældent indtræder illoyal adfærd, så mindskes præjudikatværdien af de 

afgørelser, hvor domstolene griber ind, hvorfor der ikke skabes megen generel usikkerhed. 

 

Det kan også tænkes, at parterne generelt set har svært ved at se, hvor vidt domstolene tager fejl i de 

konkrete retssager, hvilket mindsker incitamentsvirkningen, præjudikatværdien, samt usikkerheden 

om hvordan domstolene griber ind, selvom der stadig er usikkerhed om hvornår de griber ind. 

 

Hvis problemet med usikkerhed ikke er så stort som forventet i dansk ret, kan det være med til at 

forklare, hvorfor man forholdsvist ofte griber ind i parternes kontraktforhold og anvender det retlige 

loyalitetshensyn i praksis. Hvis de danske domstole endvidere ville specificere, hvilke faktorer de 

lægger vægt på i deres retlige vurdering, ville usikkerheden mindskes yderligere, idet parterne 

herved nemmere ville kunne forudsige deres generelle retsstilling. 

 

Parternes udprægede strategiske adfærd i de danske retssager kan måske også forklares med, at de 

engelske domstole eksplicit har nægtet at anerkendes et loyalitetshensyn i praksis, hvorfor parterne 

helt undlader at anlægge en retssag, når situationen falder udenfor anvendelsesområdet for én de 

eksisterende doktriner, selvom der er tale om strategisk adfærd, der mindsker velfærden ex ante. 
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Særligt i relation til aspektet ”misbrug af rettigheder” er det tydeligt, at de engelske omstole vægter 

forudsigelighed tungt, men dog ikke for tungt i forhold til den optimale hensynsafvejning. Da der 

ikke synes at være nogen særlige problemer med at foretage fornuftige hensynsafvejninger i engelsk 

ret, er der intet til hinder for, at man i retligt henseende kunne implementere et loyalitetshensyn. Det 

ville måske skabe juridisk klarhed, hvis domstolene åbent anerkendte et loyalitetshensyn, idet man i 

praksis ofte når de samme resultater, selvom den retlige argumentation har en anden betegnelse. 

 

Der vil ikke blive skabt for megen usikkerhed herved, hvilket ellers er det bærende element i 

argumentationen imod anvendelsen af et loyalitetshensyn i engelsk ret i dag, da de engelske 

domstole netop synes at være i stand til at foretage en økonomisk hensigtsmæssig hensynsafvejning 

og holde resultatet indenfor grænserne af parternes ”reasonable expectations”.
225

 

 

Det må konkluderes, at loyalitetshensynet kan gives et betinget økonomisk rationale, da det bør 

anvendes i det omfang domstolene er i stand til at foretage en økonomisk optimal hensynsafvejning. 

I relation til aspektet ”misbrug af rettigheder” synes domstolene i langt de fleste tilfælde at foretage 

en fornuftig hensynsafvejning, hvorfor deres indgriben i parternes retsforhold i vid udstrækning må 

forstås som et ønske om at maksimere parternes velfærd ex ante, når det ikke skaber for stor 

usikkerhed, hvorved den samlede velfærd maksimeres. 

 

I relation til de to danske domme, hvor der er tvivl om den optimale hensynsafvejning, synes 

Højesteret at lægge vægt på konkrete fordelingshensyn. Hensynet til fordelingen af velfærd mellem 

parterne kan dog sjældent forsvares ud fra en økonomisk effektivitetsbetragtning, og det skal derfor 

diskuteres nærmere nedenfor, hvor vidt domstolene bør tage hensyn til fordelingen af velfærd. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

225
 Se om betydningen af kontekst og parternes ”reasonable expectations” hos Brownsword (2006) s. 124 ff. 
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4 Integreret analyse 

Der skal nu tages stilling til, hvilke retspolitiske problemstillinger, de forrige analyser har givet 

anledning til, samt hvor vidt den gældende retstilstand bør ændres eller ej. Endvidere skal der 

perspektiveres omkring loyalitetsprincippets fremtidige rolle. 

 

4.1 Retspolitisk diskussion 

Ud fra den juridiske analyse kan det udledes, at domstolene i dansk ret varetager et loyalitetshensyn 

i deres retlige hensynsafvejning, mens domstolene i engelsk ret eksplicit nægter at varetage et 

sådant hensyn. Selv om der er forskel i domstolenes tilgang til anvendelsen af loyalitetsprincippet, 

så synes hverken de juridiske eller økonomiske resultater at ligge særligt langt fra hinanden. 

 

Anvendelsen af det retlige loyalitetsprincip kræver en individuel hensynsafvejning i den enkelte 

sag, idet loyalitetshensynet kun bør anvendes, hvis hensynet til den retlige fleksibilitet vejer tungere 

end hensynet til parternes forudsigelighed i den økonomisk optimale hensynsafvejning. 

 

Det leder frem til en diskussion af, hvorvidt der i praksis er og bør være forskel på den retlige og 

den økonomisk optimale hensynsafvejning. På trods af, at der teoretisk set synes at være god 

overensstemmelse mellem det kontraktretlige og det kontraktøkonomiske udgangspunkt (se afsnit 

3.1.2.1), så anvendes der i praksis flere samfundsmæssige og individuelle hensyn i den retlige 

hensynsafvejning, end de der inddrages i den økonomisk optimale hensynsafvejning. Det gælder 

især etiske og moralske hensyn.
226

 

 

I denne forbindelse skal det diskuteres, hvor vidt domstolene i deres retlige hensynsafvejning bør 

tage hensyn til parternes beskyttelsesværdige forventninger, således som Henriette Nazarian 

definerer dem.
227

 Henriette argumenterer for, at parterne danner sig en række beskyttelsesværdige 

forventninger om, hvordan de hver især bør optræde overfor hinanden i kontraktforhold, ud fra en 

bestemt moralopfattelse, der knytter sig til den fremherskende juridiske kulturarv. Det er denne 

                                                 

226
 Se Nazarian (2007) kapitel 18-24 og Andersen m.fl. (2005) s. 28 ff. om de mange retlige hensyn, der ligger bag 

loyalitetshensynet, herunder etiske og moralske hensyn. 

227
 Nazarian (2007) s. 174 ff. 
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retsopfattelse, der ifølge Nazarian bør beskyttes af domstolene. Herved opstår der imidlertid en 

cirkularitet i argumentationen, idet domstolene beskytter parternes forventninger i det omfang, de er 

baseret på moralopfattelsen i vores retskultur, mens retskulturen omvendt formes af domstolenes 

afgørelser, hvorved domstolene paradoksalt nok vil komme til at beskytte deres egen retskultur, idet 

den danner grundlaget for parternes forventningsdannelse, hvilket kan synes en smule ufleksibelt. I 

et økonomisk perspektiv er argumentet derimod, at domstolene i rimeligt omfang bør beskytte 

parternes forventninger, i det omfang de maksimerer parternes velfærd ex ante, da det maksimerer 

den samlede velfærd i samfundet. 

 

Andre retlige hensyn – som hensynet til retssikkerhed og retfærdighed - kan kun forsvares delvist i 

økonomisk henseende. I det omfang forhold som retfærdighed eller retssikkerhed påvirker 

individets nytte og velfærd, bør der tages hensyn hertil i den økonomisk optimale hensynsafvejning. 

Eksempelvis kan man argumentere for, at det er vigtigt at sikre en ensartet og lige behandling ved 

domstolene, idet diskrimination eller retlig usikkerhed mindsker parternes nytte og velfærd. Det 

samme gælder i relation til at straffe kriminelle i almindelighed. 

 

I det omfang retfærdighedshensyn forstås som et hensyn til at sikre en lige fordeling af velfærd 

mellem parterne i kommercielle kontraktforhold, kan man imidlertid sjældent begrunde hensynet i 

økonomisk henseende. Fordelingsmæssige hensyn medfører ofte effektivitetstab i praksis,
 
 idet man 

påvirker de relative priser og fordrejer parternes økonomiske beslutninger. 

 

Den retsøkonomiske analyse viser dog, at Højesteret i to af de danske afgørelser synes at lægge for 

megen vægt på det retlige hensyn til en lige fordeling af velfærd i den konkrete situation, hvorved 

der ikke sker en økonomisk optimal hensynsafvejning og en maksimering af velfærd. Spørgsmålet 

er derfor, om fordelingshensyn overhovedet er relevante indenfor den kommercielle kontraktret. Er 

det domstolenes opgave at omfordele velfærden i kontraktforhold mellem erhvervsdrivende parter, 

eller bør man begrænse hensynets anvendelse til specielle kontraktforhold som forbrugerforhold?
228

 

 

Når domstolene omfordeler parternes velfærd i erhvervsforhold, så foretager de et markedsindgreb, 

hvilket har betydning for markedet som helhed. Indgrebet får tit en anden effekt end tilsigtet, og 

                                                 

228
 Se Hermalin m.fl. hos Polinsky m.fl. (2007) s. 13 om at retfærdighedshensyn sjældent gør sig gældende udenfor 

forbrugerforhold; samt Schäfer m.fl. (2004) s. 28 om at civilret ikke er et fornuftigt instrument til at opnå social lighed. 
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fordelingen af velfærd vil derfor ofte påvirke parterne (generelt set) på en anden måde, end hvad 

domstolene har haft til hensigt med indgrebet.
229

 

 

Eksempelvis vil Højesterets indgreb i de to danske afgørelser U.1987.531.H og U.1987.526.H 

kunne betyde, at benzinleverandørerne vil være tvunget til at hæve prisen eller indføre nye 

byrdefulde kontraktvilkår, for at genetablere den oprindelige balance i kontrakten og sikre det 

overskud, som de forventede at få af kontrakten oprindeligt. Da der er en formodning for, at de 

havde fundet de mest effektive vilkår til at regulere kontraktforholdet, og da der ikke er nogen 

stærke økonomiske argumenter imod dette synspunkt, vil domstolenes indgreb måske betyde, at 

parterne nu tvinges til at anvende mindre effektive kontraktvilkår i stedet, eller at leverandørerne vil 

ophøre at handle med mindre forhandlere (frem for større forhandlernetværk), idet de ikke længere 

kan tjene nok penge på deres investeringer hos den enkelte forhandler. 

 

Omfordelingen af velfærd i de konkrete sager kan derfor i sidste ende medføre et tab af velfærd ex 

ante, ligesom det kan ramme forhandlerne hårdere ex post end tilsigtet, når benzinleverandørerne 

finder andre måder at genoprette balancen i kontraktforholdet. Når domstolene lægger vægt på 

fordeling af velfærd i den konkrete sag, frem for at prioritere den samlede effektivitet og 

incitamentsskabelse, så indebærer det en lige fordeling af velfærd mellem parterne i den konkrete 

sag, men i de fremtidige sager vil der bliver tale om ineffektive kontrakter og dårlige incitamenter, 

hvilket mindsker den samlede velfærd. 

 

Domstolene bør derfor - i et retsøkonomisk perspektiv - være påpasselige med ikke at lægge for 

megen vægt på hensynet til en lige fordeling af velfærd mellem parterne. Det synes da heller ikke 

oplagt, at retfærdighedshensyn skulle gøre sig gældende i særlig grad inden for den kommercielle 

erhvervsret.
230

 Hensynene må derfor være forbeholdt det forbrugerretlige eller strafferetlige område. 

 

Det betyder, at domstolene i retligt henseende kun bør inddrage fordelingsmæssige hensyn i det 

omfang, det er i overensstemmelse med den økonomisk optimale hensynsafvejning. Med andre ord 

                                                 

229
 Se Eide m.fl. (2008) s. 39 og 314 ff. om uventede fordelingsvirkninger; samt Schäfer m.fl. (2004) s. 8 f. 

230
 Det er nærliggende at forestille sig, at erhvervsdrivendes nytte ikke påvirkes meget af hensynet til en lige fordeling 

af velfærd. Velfærden fordeles da også sædvanligvis ulige mellem parterne, i forhold til deres respektive alternativer. 
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bør fordelingshensyn kun inddrages, når det ikke forhindrer domstolene i at foretage en optimal 

afvejning mellem hensynet til den retlige fleksibilitet og hensynet til parternes forudsigelighed.
231

 

 

Det er derfor muligt at komme med en endelig retspolitisk udtalelse til domstolene (”de sentendia 

ferenda”). Det må anbefales, at der foretages en økonomisk fornuftig afvejning mellem hensynet til 

den retlige fleksibilitet og hensynet til parternes forudsigelighed, når domstolene vurderer, om de 

bør gribe ind i parternes retsforhold ved at fortolke, udfylde eller modificere kontrakten i forhold til 

den umiddelbare ordlyd, enten ud fra et loyalitetshensyn eller ud fra et tilsvarende hensyn. 

 

Da domstolene i dansk og engelsk ret i overvejende grad synes at foretage økonomisk fornuftige 

hensynsafvejninger i praksis i relation til aspektet ”misbrug af rettigheder”, bør retstilstanden ikke 

ændres indholdsmæssigt i hverken dansk eller engelsk ret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

231
 Flere forfattere påpeger, at der i praksis ofte er tale om en afvejning mellem effektivitet og fordelingsmæssige 

hensyn, se Eide m.fl. (2008) s. 116 f.; Miceli (2004) s. 30; samt Hermalin m.fl. hos Polinsky m.fl. (2007) s. 46. 
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4.2 Perspektivering 

Ud fra det forudgående er det oplagt at diskutere, hvor vidt det er fornuftigt at have forskellige 

kontraktretlige regler, eksempelvis indenfor Europas grænser.
232

 Der findes fortalere for en fuld 

harmonisering af den europæiske kontraktret, hvor man tilstræber ensartede regler i samtlige 

europæiske lande, idet det giver mere forudsigelighed generelt set, når parterne med sikkerhed ved, 

hvilke regler der gælder for deres kontraktforhold.
233

 Parterne behøver heller ikke at bruge tid og 

kræfter på at foretage lovvalg. 

 

Omvendt er der også argumenter imod en harmonisering af kontraktreglerne, idet parterne ved at 

have valgmuligheder er i stand til at vælge netop de regler, der passer dem bedst. Valgfriheden kan 

derfor indebære en Pareto-forbedring i relation til lovvalg. Samtidig indebærer implementering af 

nye regler høje transaktionsomkostninger, når parterne har indrettet sig på de eksisterende regler.
234

 

 

Det er et åbent spørgsmål, om engelsk kontraktret med tiden vil konvergere mod resten af den 

europæiske kontraktret i relation til anerkendelsen af et ”good faith” hensyn.
235

 Engelsk kontraktret 

er udsat for en massiv international påvirkning, ligesom stadig flere engelske forfattere og dommere 

er positivt stillet overfor ”good faith” hensynet. Det kan vel tænkes, at engelsk ret indholdsmæssigt 

vil nærme sig en anerkendelse af ”good faith”, også selvom princippet ikke formelt anerkendes.
236

 

 

Det må i denne forbindelse bemærkes, at de engelske domstole ikke nødvendigvis behøver at frygte 

for stor retlig usikkerhed ved at anerkende ”good faith” hensynet eksplicit, idet det fremgår af den 

retlige såvel som af den retsøkonomiske analyse, at loyalitetshensynet kun bør anvendes relativt, 

samt at de engelske domstole i forvejen synes at foretage meget fornuftige hensynsafvejninger i 

deres konkrete indgriben i parternes retsforhold – i hvert fald i relation til aspektet ”misbrug af 

rettigheder”. De engelske domstole kunne derfor lige så vel eksplicit anvende et ”good faith” 

hensyn i den retlige argumentation, idet det kunne skabe klarhed i et juridisk perspektiv. 

                                                 

232
 Se i øvrigt Schäfer m.fl. (2004) s. 293 f. for argumenter for og imod en harmonisering af kontraktretten. 

233
 Det er værd at bemærke, at de engelske regler ikke kun afviger fra de fleste kontinentaleuropæiske regler, men også 

fra andre ”common law” retsregler i Australien og USA, hvor man i langt større omfang anerkender ”good faith”. 

234
 Reimann m.fl. (2006) s. 847; samt Schäfer m.fl. (2004) s. 293 f. 

235
 McKendrick (2003) s. 552 f.; Gomard (2008) s. 22; samt McKendrick (2007) s. 269. 

236
 Se også Brownsword (2006) s. 135. 
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Der er ingen tegn på, at retstilstanden i dansk ret skulle ændre sig. Tværtimod må det antages, at 

loyalitetspligten vil fortsætte med at præge den danske kontraktret, samt at udviklingen vil hjælpe 

med at konkretisere og afgrænse parternes loyalitetspligt i praksis. Det ville dog være oplagt, hvis 

loyalitetsprincippet enten blev lovfæstet eller i hvert fald eksplicit anerkendt af domstolene, da det 

kan skabe klarhed juridisk set, samt mindske usikkerheden ved domstolenes indgriben, når parterne 

erfarer, hvor grænserne for deres loyalitetspligt går. Det gælder i øvrigt både for dansk ret, engelsk 

ret og for CISG. 
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5 Konklusion 

Den juridiske analyse viser, at der findes et generelt loyalitetsprincip for kommercielle parter i 

dansk ret, både indenfor og udenfor CISG. Loyalitetspligten i dansk ret omfatter en pligt til at give 

modparten de oplysninger, der er nødvendige for at undgå tab, at varetage modpartens interesser og 

undgå at denne lider unødige tab, at undlade at handle i strid med tidligere adfærd (estoppel), samt 

at undlade at misbruge ens rettigheder. Domstolene anvender loyalitetshensynet i forbindelse med 

fortolkning, udfyldning eller modifikation af kontrakten. 

 

De engelske domstole anerkender ikke ”good faith” hensynet, men anvender i stedet specielle 

retsregler og doktriner for at løse samme type af problemer. Der kan argumenteres for, at man i det 

væsentligste kommer til samme resultater i de forskellige typer af retssystemer, selvom metoden er 

forskellig. Der kan dog stadig spores mindre forskelle i praksis, hvor de engelske domstole er mere 

tilbageholdende med at gribe ind i parternes kontrakter. Eksempelvis gælder der ikke en almindelig 

urimelighedscensur, ligesom et almindeligt forbud mod misbrug af rettigheder ikke anerkendes, 

men i praksis forhindrer man alligevel de værste former for misbrug af rettigheder. 

 

Det afgørende for om retspraksis kan forsvares ud fra økonomiske effektivitetsbetragtninger er, om 

domstolene foretager en optimal afvejning mellem hensynet til den retlige fleksibilitet og hensynet 

til parternes forudsigelighed. Det betyder, at loyalitetshensynet kan gives et økonomisk rationale, i 

det omfang domstolene er i stand til at foretage den nødvendige afvejning af fleksibilitet og 

forudsigelighed i praksis. 

 

Ud fra den retsøkonomiske analyse af retspraksis om ”misbrug af rettigheder” kan det udledes, at 

domstolene ofte foretager en økonomisk fornuftig hensynsafvejning, både i dansk og i engelsk ret. I 

dansk ret er der alene tvivl om to ud af seks afgørelser, mens der i CISG og i engelsk ret er enighed 

om samtlige afgørelser. Domstolenes indgriben i parternes retsforhold må derfor i vid udstrækning 

kunne forstås som et ønske om at skabe effektive kontrakter og maksimere parternes velfærd ex 

ante, i det omfang det maksimerer den samlede velfærd jf. Kaldor-Hicks effektivitetskriteriet. 

 

Analysen viser, at parternes opportunistiske adfærd ofte taler for en modifikation af kontrakten, 

ligesom høje transaktionsomkostninger, idet disse forhold kan hindre parterne i at specificere deres 

kontrakt tilstrækkeligt eller håndhæve den i forhold til deres oprindelige ønsker. Omvendt taler 
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klare og tydelige kontraktvilkår i erhvervskontrakter og en bevidst risikoallokering imod en 

modifikation af kontrakten, idet de samlede risikoomkostninger ved at modificere kontrakten i 

denne forbindelse bliver for høje. 

 

I både dansk og engelsk ret bør domstolene eksplicit anerkende et retligt loyalitetshensyn, idet det 

vil skabe mere klarhed om den faktiske retlige hensynsafvejning. Hvis domstolene desuden gør rede 

for de faktorer, de i praksis inddrager i forbindelse med den retlige vurdering, så vil usikkerheden 

ved domstolenes indgriben mindskes yderligere. Det er særligt relevant i dansk ret, hvor domstolene 

forholdsvist ofte griber ind i parternes retsforhold, men hvor de samtidig er meget tilbageholdende 

med at redegøre for, hvilke faktorer de lægger vægt på i deres vurdering, ligesom de i enkelte 

tilfælde synes at lægge mere vægt på fordelingsmæssige hensyn, end de burde. 
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