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Executive summary 
One of the areas in sales, which causes the greatest deal of trouble, is the non-conformity of 

goods. This is especially true in international sales, not only because of the geographical 

distance between the parties, but in particular because of the differences between the parties 

national legislation. CISG has for many years now been the primary legislation of international 

sale of goods, but a recent survey of EU Member States has shown that 7 out of 10 companies 

would prefer a single European contract law. One of the main barriers, which prevent 

companies from engaging in cross-border trade, is problems in resolving conflicts. This has 

led to the proposal for a regulation of the European Parliament and Council on ”A Common 

European Sales Law”. 

The purpose of this thesis is to analyse whether CESL will improve the companies’ legal 

position, when conflicts arise due to the nonconforming goods. Furthermore, the thesis 

analyses whether CESL or CISG will minimize the transaction costs related to cross-border 

sale of goods. If CESL manages to meet these criteria, it will encourage the companies in the 

EU Member States to engage in cross-border sales. 

From the results in the comparative analysis of CESL and CISG, it is clear that CESL bear a 

remarkable resemblance to CISG. This means, that it is doubtful CESL will have the required 

effect on cross-border sale of goods. However, a few provisions are different from CISG, in 

particular the provision on seller’s right to cure, which restricts buyer’s right to terminate the 

contract. Legally, the changes that follow from this will be an immediate disadvantage for the 

companies, but on a closer look, it can be derived from the analysis in Chapter 3, that the 

differences between CESL and CISG regarding the seller’s right to cure will lead the parties to 

an economically efficient result. In general, the conclusion is that CESL provides the parties 

with an extensive regulation, which can ultimately improve the legal position of the parties 

and thereby minimize the transaction costs related to the sale of goods between EU Member 

States. 
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Kapitel 1  

1.1. Indledning 
En vare skal være i overensstemmelse med aftalen mellem sælger og køber.1 Umiddelbart 

opstår der ikke tvivl om, hvad der menes med dette. Alligevel er et af de største 

problemområder i aftaler om køb af varer, at varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, 

fordi varen lider af en faktisk mangel. Hvis man ser på internationale købsaftaler, bliver en 

sådan situation yderligere kompliceret, ikke mindst pga. den geografiske afstand mellem 

køber og sælger, men i endnu højere grad pga. afstanden imellem parternes nationale 

købelove. 

CISG2 har siden dens vedtagelse i 1980 været den primære internationale regulering af aftaler 

om løsørekøb mellem virksomheder.3 Selvom CISG er ratificeret af de fleste EU-

medlemsstater, har en undersøgelse i EU vist, at 7 ud af 10 virksomheder vil foretrække en 

EU-retlig foranstaltning, der skaber et fælles regelsæt for købsaftaler i EU.4 Ca. halvdelen af de 

adspurgte virksomheder mener, at den nuværende regulering i større eller mindre grad udgør 

en hindring for deres grænseoverskridende handel, som afholder virksomhederne fra at indgå 

aftaler om løsørekøb indenfor EU.5 Det skyldes blandt andet problemer med at løse konflikter, 

der opstår pga. håndhævelsen af købsaftaler, hvilket tyder på, at den nuværende regulering 

ikke er tilstrækkelig. EU-foranstaltning vil kunne medvirke til at fjerne de hindringer for 

samhandlen på det indre marked, som CISG ikke formår. Dette har resulteret i, at EU-

Parlamentets og Rådets har fremsat et forslag til ”A Common European Sales Law”6. Forslaget 

tager især hensyn til små og mellemstore virksomheder, da SMV’er udgør størstedelen af alle 

virksomheder i EU,7 og derfor har en betydelig effekt på samhandlen i EU. Lovforslaget 

medfører bl.a., at virksomhederne i medlemsstaterne. kun skal tage højde for én lov frem for 

27 medlemsstaters forskellige nationale lovgivninger, hvilket vil betyde mindre usikkerhed 

om aftaleparternes retsstilling og lavere transaktionsomkostninger. 8  

                                                           
1
 Dette følger af det anerkendte princip i lex mercatoria: ”Pacta sunt servanda”.  

2 The United Nations Convention on Contract for the International Sales of Goods 1980. 
3 CISG er ratificeret i 78 FN-medlemslande, heraf 23 EU-medlemsstater. 
4
 Flash Eurobarometer, s. 29. Undersøgelsen klarlægger problemområderne for den internationale aftale- og 

købelovgivning og virksomheders holdninger og ønsker til en EU-foranstaltning. 
5
 Ibid, s. 15-16. 

6 KOM(2011) 635 endelig - 2011/0284 (COD): Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om en 
fælles EU-købelov.   
7 Eurostat, Key figures on European business, s. 11  
8 Pressemeddelelse IP/11/1175/EC. 
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Vedtagelsen af CESL vil give virksomhederne et nyt sæt regler, som de skal tage stilling til, om 

de vil anvende i fremtidige købsaftaler, og da CISG allerede anvendes i aftaler om løsørekøb i 

EU, kan CESL synes unødig, overflødig og måske vil den endda forstærke virksomhederne 

usikkerhed. Afhandlingen vil analysere om CESL formår at forbedre parternes retstilling, når 

der opstår konflikter mellem parterne, fordi varen lider af en faktisk mangel, samt mindske 

transaktionsomkostningerne forbundet med at indgå grænseoverskridende købsaftaler. 

1.2. Problemstilling 

1.2.1. Afhandlingens formål 
Formålet med afhandlingen er at analysere om CESL forbedrer parternes retsstilling ift. CISG, 

når varen lider af en faktisk mangel for at finde frem til, om virksomheder i EU skal anvende 

CISG eller CESL i købsaftaler i EU. Den regulering, som medfører forbedring af parternes 

retsstilling, vil bidrage til, at transaktionsomkostningerne mindskes, da virksomhederne skal 

bruge mindre ressourcer på at indgå grænseoverskridende aftaler, fordi reguleringen 

mindsker parternes usikkerhed i tilfælde af, at der opstår en faktisk mangel.  

1.2.2. Problemformulering 

Ud fra afhandlingens formål, søges følgende problemformuleringen besvaret: 

- Med udgangspunkt i en komparativ retsdogmatisk analyse af faktiske mangler og 

misligholdelsesbeføjelserne knyttet hertil i hhv. CISG og CESL, analyseres og vurderes 

det ud fra forskellene mellem CISG og CESL, hvilke misligholdelsesbeføjelser der i et 

retsøkonomisk perspektiv vil være de efficiente i aftaler om løsørekøb mellem to 

virksomheder med hjemsted i forskellige EU-medlemsstater. 

 

1.2.3. Synsvinkel 
Synsvinklen i afhandlingen vil tage et samfundsmæssigt perspektiv. Dette skyldes, at 

afhandlingen sigter på at finde frem til den efficiente regulering, det vil sige, hvilken 

indflydelse vedtagelsen af CESL vil have på fremtidige købsaftaler i EU, hvilket har betydning 

for både domstolenes og de erhvervsdrivendes fremtidige ageren i køberetlige spørgsmål.  
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1.3. Juridisk metode 
Den juridiske analyse er en komparativ retsdogmatisk analyse af bestemmelserne for faktiske 

mangler og retsvirkningerne heraf i CISG og CESL. Den retsdogmatiske metode anvendes for 

at udlede gældende ret ud fra retskilderne med det formål at klarlægge, hvordan 

mangelsbedømmelsen skal foretages og hvilke rettigheder køber har, når sælger misligholder 

sin forpligtelse om at levere en vare fri for faktiske mangler i hhv. CISG og CESL. Retskilderne, 

der analyseres for at udlede gældende ret, er traditionelt set regulering, retspraksis, sædvaner 

og forholdets natur. Den komparative analyse af retskilderne opstiller de ligheder og forskelle, 

der er mellem CISG og CESL, for at finde ud af, om CESL forbedrer retsstillingen mellem 

parterne.  

1.3.1. CISG. 
International køberet reguleres af CISG. CISG er et folkeretligt instrument, som etablerer 

fælles retlige rammer for reguleringen af aftaler om internationale løsørekøb. Konventionen 

gælder for aftaler om handelskøb,9 og konventionen gælder for løsørekøb, hvor begge stater 

har tiltrådt CISG,10 eller når lovvalgsreglerne fører til anvendelse af CISG.11 CISG er som 

udgangspunkt deklaratorisk, hvilket bygger på kontraktrettens grundlæggende princip om 

kontraktfrihed. Parterne kan derfor aftale, at hele eller dele af CISG ikke finder anvendelse, 

men hvis parterne ikke har aftalt andet, finder CISG anvendelse.12 

Retspraksis, hvor CISG er anvendt, er omfattende. Retspraksis bruges for at belyse, hvordan 

de nationale domstole anvender bestemmelserne i CISG. I kraft af dens folkeretlige karakter, 

er CISG et redskab til at fjerne retlige hindringer og fremme udviklingen i den internationale 

handel.13 CISG skal derfor fortolkes i overensstemmelse med dens internationale karakter og 

ensartede anvendelse og med hensyn til god forretningsskik og ikke efter nationale 

retsprincipper, jf. art. 7(1) CISG.14 Det kan dog være vanskeligt at opnå en ensartet fortolkning 

i praksis, da CISG fortolkes af nationale domstole.  

 

                                                           
9 Art. 1(1) CISG.   
10 Art. 1(1)(a) CISG. 
11 Art. 1(1)(b) CISG. 
12 Jf. art. 6 CISG. 
13 CISG præambel.  
14 Nielsen m.fl. (2008), s. 242. 



Sofie Stage Pedersen  d. 21. januar 2013 

  CM.jur. 

 

8 
 

Sædvaner som retskilde er direkte reguleret i art. 9(2) CISG. Er der etableret en praksis 

indenfor en given branche, indgår den direkte i en købsaftale i pågældende branche.  

 

CISG er kun gyldig på et af de autentiske sprog15, med mindre parterne aftaler at en 

oversættelse skal anvendes, jf. art. 6, og på grund af variationer i originalsprogene, vil 

yderligere fortolkningsbidrag inkludere forarbejder, som hovedsageligt udgøres af UNCITRAL 

sekretariatets kommentarer til udkastet fra 1978 til CISG,16som bygger på den uniforme 

købelov ULIS, den oversatte konventionstekst og den juridiske litteratur.17  

 

1.3.2. CESL. 
CESL er udformet som en forordning med henblik på at harmonisere medlemsstaternes 

nationale aftalelovgivning18 og har sin hjemmel i art. 114 TFEU. En forordning gælder 

umiddelbart i alle EU-medlemsstater,19 det vil sige at medlemsstaterne ikke skal foretage sig 

noget i forhold til national lovgivning, for at forordningen bliver gældende. CESL antager dog 

en lidt speciel form for forordning, da det er et valgfrit instrument og parterne skal aftale, at 

forordningen skal gælde helt eller delvist for aftalen.20 Grunden til, at CESL er gjort valgfri, er, 

at en forordning i dens sædvanlige form vil være for byrdefuld for erhvervsdrivende, som ikke 

ønsker at handle på internationalt plan, da de erhvervsdrivende skal afholde betydelige 

omkostninger i forbindelse med at skulle indrette sig efter de nye regler.21 CESL er delt i tre 

dele; første del indeholder forordningen, anden del indeholder de aftaleretlige 

bestemmelser22 og sidste del indeholder en standardmeddelelse23. Genstanden for analysen 

vil være bestemmelserne i CESL bilag 1, nærmere bestemt del IV.10-11 og del V-VI.  

CESL kan anvendes på aftaler om køb af varer24 mellem to erhvervsdrivende med sædvanligt 

hjemsted i forskellige lande, hvor mindst en af de erhvervsdrivende har sædvanligt hjemsted i 

                                                           
15 De autentiske sprog er arabisk, engelsk, fransk, spansk, kinesisk og russisk, jf. postamblen til CISG. 
16 Document A/CONF.97/5 Commentary on the (1978) Draft Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, prepared by the UNCITRAL Secretariat.  
17 Nielsen m.fl. (2008), s. 243. 
18 2011/0284 (COD), art. 1. 
19 Jf. art. 288 TFEU. 
20 2011/0284 (COD), bilag 1, art. 1. 
21 KOM(2011) 635 endelig, s. 7. 
22 2011/0284 (COD), bilag 1. 
23 Ibid, bilag 2. 
24 Ibid, art. 5, litra a. 
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en medlemsstat25. Derudover skal mindst en af aftalens parter være en lille eller mellemstor 

virksomhed26. Definitionen af en lille eller mellemstor virksomhed er fastsat i forordningen ud 

den af EU fastsatte definition,27 og er defineret ved ansættelseskapacitet på maksimum 250 

personer og en årlig omsætning eller samlet årlig balance på højst hhv. 50 mio. EUR eller 43 

mio. EUR.28  

CESL regulerer både aftaler om løsørekøb og aftaler om levering af digital indhold og disse to 

begreber behandles som udgangspunkt samlet, selvom de som begreber defineres hver for 

sig. En vare defineres i dens traditionelle forstand som enhver løsøregenstand,29 dog 

afgrænses definitionen fra at omfatte elektricitet og naturgas30 eller vand og andre typer gas, 

som ikke er af en begrænset volumen eller mængde31. Digitalt indhold består af produktion og 

levering af data i digital form og omfatter bl.a. software, video, billede, lyd og tekst. 32 

Fortolkningsbidrag vil være begrænset, da forslaget til forordningen endnu ikke er vedtaget, 

hvilket betyder, at der ikke er konstitueret en retspraksis på området, og den bagvedliggende 

litteratur er ligeledes sparsom.  Analysen vil derfor hovedsageligt blive fortaget ud fra de 

principper, som forordningen bygger på, jf. art. 4 CESL. Især princippet om rimelighed, som 

ligeledes er specificeret i art. 5 CESL, vil være anvendelig i vurderingen af omfanget af sælgers 

forpligtelser og retsvirkningerne.  

1.3.3. Juridisk afgrænsning 
Alle forbrugerretlige forhold vil være udeladt af fremstillingen. Jeg vil ikke undersøge CESL’s 

effekt på B2C-aftaler om køb, da CESL regler sammenlignes med CISG, som udelukkende 

gælder for handelskøb. 

I CESL bliver varer og digitalt indhold behandlet under samme begreb, dog med nogle enkelte 

afvigelser. Det fremgår ikke klart af CISG, om digitalt indhold ligeledes er dækket af 

konventionens regler, selvom der ikke er noget, der tyder på, at det modsatte skulle være 

                                                           
25 2011/0284 (COD), art. 4.2. 
26 Ibid, art. 7.1. 
27 2003/361/EC – Annex, Title 1, art. 2.1. 
28 2011/0284 (COD), art. 7(2).  
29 Ibid, art. 2, litra h. 
30 Ibid, art. 2, litra h.i. 
31 Ibid, art. 2, litra h.ii. 
32 Ibid, art. 2, litra j. 
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tilfældet.33 Alligevel vil begrebet digitalt indhold ikke analyseres i denne fremstilling, fordi 

CISG netop ikke ud fra ordlyden inkluderer digitalt indhold.  

 

CISG behandler derudover ikke aftaler om køb af relaterede tjenesteydelser i modsætning til 

CESL og på baggrund af muligheden for at sammenligne bestemmelser, vil køb af relaterede 

tjenesteydelser være udeladt af fremstillingen. 

 

Afhandlingen vil ikke behandle retlige mangler, da afhandlingen udelukkende fokuserer på 

faktiske mangler og retsvirkningerne heraf. 

 

Købers undersøgelsespligt vil ikke blive behandlet dybdegående, da fremstillingen sigter på at 

analysere retsvirkningerne af en faktisk mangel. At købers manglende opfyldelse af 

undersøgelsespligten kan tilsidesætte disse retsvirkninger, ændrer ikke ved, at der foreligger 

en faktisk mangel. 

Derudover vil afhandlingen ikke analysere spørgsmål i forhold til risikoens overgang og 

reklamationsfrister. Spørgsmål om risikoens overgang opstår i forbindelse med leveringen af 

varen, og fremstillingen ser derfor bort fra risikoens overgang, fordi fremstillingen behandler 

det spørgsmål, der opstår, når varen er leveret, da mangler ved varens fysiske egenskaber 

først vil være synlige for køber efter leveringen. Reklamationsfrister behandles ikke, selvom 

dette har betydning for om køber kan gøre et krav om faktiske mangler gældende. Dette 

skyldes, at analysegenstanden i fremstillingen er, hvad en faktisk mangel er og hvilke 

misligholdelsesbeføjelser køber kan gøre gældende, når der foreligger en faktisk mangel. At 

købers krav kan tilsidesættes, fordi køber ikke har reklameret inden fristen, ændrer ikke på 

hvilke rettigheder køber som udgangspunkt har, når der foreligger en faktisk mangel.  

 

Fremstillingen vil ikke tage stilling til spørgsmål i forhold til lovvalgsregler efter Rom I-

Forordningen, selvom det er en del af det nuværende lovgrundlag. Dette skyldes, at 

afhandlingens fokus er på de materielle regler og ikke på lovvalget.  

 

                                                           
33 Jf. art. 2 CISG: Konventionen gælder ikke for forbrugerkøb, køb på auktion, tvangsauktion/-salg, finansielle 
ydelser, skibe, fartøjer, luftfartøjer og elektricitet. 
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1.4. Økonomisk metode 
Den økonomiske analyse er en komparativ retsøkonomisk analyse, og den retsøkonomiske 

metode anvendes for at analysere gældende ret ved hjælp af økonomiske teorier. Den 

økonomiske analyse tager udgangspunkt i de forskelle, der er mellem reglerne i CISG og CESL, 

som den juridiske analyse vil klarlægge. Den retsøkonomiske analyse skal ud fra en 

efficiensbetragtning undersøge forskellene mellem reglerne for faktisk mangler og købers 

misligholdelsesbeføjelser for at finde frem de efficiente regler i tilfælde, hvor varen lider af en 

mangel. Sagt på en lidt anden måde, vil jeg analysere forskellene i misligholdelsesbeføjelserne 

i CISG og CESL ud fra parternes adfærd under de forskellige regler for at finde frem til de 

regler, som vil maksimere parternes fælles nytte. Jeg vil foretage analysen under den 

forudsætning, at parterne er begrænset rationelle.34 Herved kan det vurderes, om CESL’s 

regler mindsker transaktionsomkostningerne ved at indgå og håndhæve aftalen i forhold til 

CISG.  

 

1.4.1. Økonomisk teori. 
I analysen anvendes den retsøkonomiske teori, som bygger på elementer fra den neoklassiske 

og neoinstitutionelle teori. Neoklassicismen bygger hovedsageligt på et nytte-

maksimeringssynspunkt ud fra antagelsen om, at alle agenter (herunder virksomheder) på 

markedet er rationelle og fuldt informerede, og deres ønske er at maksimere deres nytte ved 

efficient at fordele begrænsede ressourcer.35 Teoriens formål er at forklare prisdannelsen på 

markedet ud fra sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel, og derved forudsige 

virksomhedernes adfærd på markedet,36 hvilket især forklares ved hjælp af markedsteorien 

om fuldkommenkonkurrence.  

Den neoklassiske teori er gennem tiden blevet kritiseret af et utal af økonomer bl.a. for at 

betragte alle agenter for at være ens, nyttemaksimerende enheder. Teorien tager ikke hensyn 

til, at økonomien er dynamisk, og at interne og eksterne forhold har en betydning for 

virksomheders adfærd.37 Dette har medført udviklingen af den neoinstitutionelle teori. En 

vigtig betragtning inden for den neoinstitutionelle teori fremsat af Herbert A. Simon afveg fra 

                                                           
34

 Infra afsnit 1.4.1. 
35 Nielsen m.fl. (2008), s. 420. 
36 Ibid samt Sorrn-Friese (2008), s. 37. 
37 Sornn-Friese (2008), s. 24 samt s. 66-75 
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den neoklassiske teori ved, at agenter kun er begrænset rationelle frem for den ubegrænset 

rationelle, som det antages i neoklassicismen.38 Denne betragtning danner grundlag for den 

adfærdsbaserede virksomhedsteori,39 som generelt går imod de antagelser som 

neoklassicismen bygger på. 

Retsøkonomisk teori stammer oprindeligt fra USA,40 og er derfor udsprunget af Common Law, 

som er lovgivning skabt på baggrund af retspraksis. Retsøkonomien kombinerer elementer 

fra den neoklassiske og den neoinstitutionelle teori, da den opererer ud fra synspunktet om, 

at agenter er begrænset rationelle, og betragter lovgivningen som et redskab til at opfylde 

målsætningen om efficient ressourceallokering. Mere specifikt forsøger retsøkonomien at give 

svar på det positive spørgsmål om, hvorfor lovgivningen er udformet, som den er, og det 

normative spørgsmål om lovgivningen bør forbedres.41 For at besvare disse to spørgsmål vil 

retsøkonomisk teori først og fremmest skulle anvendes for at klarlægge lovgivningens 

indflydelse på parternes adfærd. Et vigtigt redskab for at forstå lovgivningens indflydelse på 

parternes adfærd er transaktionsomkostningsteorien.  

Transaktionsomkostningsteorien42 forklarer, hvordan omkostningerne forbundet med en 

transaktion, som parterne skal afholde pga. deres begrænsede rationalitet, mangelfulde 

information m.m., kan mindskes ved at indføre regulering af transaktionen.43 Teorien skal 

altså undersøge reguleringens påvirkning på de ovennævnte faktorer, der har indflydelse på 

transaktionsomkostningerne, som markedet ikke kan overvinde.44  

1.4.2. Økonomisk afgrænsning. 
Afhandlingen omhandler ikke den del af retsøkonomien, som beskæftiger sig med hvilke 

aftaler, der skal håndhæves, det vil sige, hvornår der foreligger en gyldig kontrakt. Dette 

skyldes, at købers adgang til misligholdelsesbeføjelser forudsætter, at der er indgået en gyldig 

aftale.   

                                                           
38 Ibid, s. 73. 
39 Ibid, s. 25. Teorien er udviklet af Herbert A. Simon, Richard Cyert og James March fra Stanford University i 
perioden 1947-1963. 
40 Miceli (2004), preface xx. 
41 Eide & Stavang (2001), s. 12. 
42 Sorrn-Friese (2008), s. 101: Transaktionsomkostningsteorien er udviklet af Oliver E. Williamson. 
43

 Ibid, s. 103. 
44

 Ibid. 
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Kapitel 2: Juridisk analyse. 

2.1 Indledning. 
I begrundelsen for lovforslaget til CESL redegøres for de problemer, der er forbundet med det 

indre marked under den nuværende lovgivning, som regulerer aftaler om løsørekøb imellem 

EU-medlemsstaterne.45 Ifølge lovforslaget hindres virksomheder i at foretage 

grænseoverskridende handel, hvilket bl.a. skyldes virksomhedernes usikkerhed om deres 

retsstilling i tilfælde af, at der opstår konflikter om varens overensstemmelse med aftalen. 

Den nuværende lovgivning er som sådan ikke fællesskabsretligt ensartet, men består af flere 

regelsæt, hvor CISG er den primære regulering af løsørekøb i EU. Malta, Portugal, Irland og 

Storbritannien har dog ikke ratificeret CISG, og andre medlemsstater har kun delvist 

ratificeret CISG.46 Den juridiske analyse vil derfor vurdere, om retstilstanden forbedres ved 

vedtagelsen af CESL ift. til parternes retsstilling, når varen lider af en faktisk mangel.  

2.2. Faktiske mangler i CISG. 
I CISG foretages mangelsbedømmelsen af en vare på baggrund af sælgers forpligtelse til at 

levere en vare i overensstemmelse med kontrakten og konventionen,47 hvilket bygger på 

princippet caveat venditor48. Dette skyldes, at grænseoverskridende handel som oftest 

medfører, at køber ikke har mulighed for at undersøge varen inden aftaleindgåelse. Sælger er 

derfor som udgangspunkt ansvarlig for faktiske mangler, da sælger har bedst mulighed for at 

sørge for, at varen er i overensstemmelse med kontrakten, hvilket medfører ovennævnte 

forpligtelse til at levere en vare fri for faktiske mangler.49 Art. 35 består af tre dele. I den første 

del vurderes varens kontraktmæssighed50 ud fra det aftalte mellem parterne i kontrakten, og 

dette er den generelle hovedregel.51  Den anden del opstiller en række faktiske egenskaber, 

som varen skal besidde for generelt at være mangelfri, hvis parterne ikke har aftalt andet. Den 

sidste del er en undtagelse, idet sælgers ansvar begrænses, og herved skabes en balance 

mellem caveat venditor, som er udgangspunktet, og caveat emptor52.  

                                                           
45 KOM/2011/635 endelig, s. 1. 
46 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html 
47 Jf. art. 30 CISG. 
48 ”Sælgeren skal se sig for” = sælger er som udgangspunkt ansvarlig for fejl og mangler. 
49 Henschel (2005), s. 66. 
50 Art. 35 CISG: ”Conformity of goods”. 
51 UNCITRAL Secretariat Commentary on article 33 (art. 35 CISG), par. 4: ”This provision recognizes that the 
overriding source for standard of conformity is the contract between the parties”. 
52 ”Let the buyer beware” = køber har pligt til at undersøge varen. 
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2.2.1. Fortolkningen af kontrakten. 
Fortolkningen af kontrakten udgør det primære grundlag for mangelsbedømmelsen. I tilfælde, 

hvor der opstår tvivl om hvad parterne har aftalt, hvilket gør det vanskeligt at vurdere varens 

overensstemmelse med aftalen, foretages fortolkningen efter fortolkningsreglen i art. 8 CISG. 

Reglen bygger på generelle principper om, at fortolkningen skal foretages i overensstemmelse 

med parternes hensigt med kontrakten, for at tilgodese at kontrakten kan træde i kraft.53 

Fortolkningen af kontrakten skal som udgangspunkt foretages ud fra parternes hensigt med 

de afgivne erklæringer og deres adfærd i øvrigt, og hensigten skal være kendt for den 

modsatte part, jf. art. 8(1) CISG. Reglen er altså udtryk for en subjektiv fortolkning af de 

præmisser, som ligger til grund for kontrakten, da det er parternes egne intentioner, som skal 

bidrage til forståelsen af indholdet i kontrakten.54 I Caiato v. Limited Company S.F.F.55 

hævdede køber, en fransk importør af italienske fødevarer, at mærkningen af parmesanost 

ikke var i overensstemmelse med fransk lovgivning, da poserne manglede varedeklaration og 

holdbarhedsdato, og derfor ikke umiddelbart kunne sælges i Frankrig. Den italienske sælger 

hævdede dog, at have aftalt med køber, at osten ikke skulle påføres nogen mærkning, men da 

sælger ikke kunne påvise en sådan aftale, lagde retten til grund, at sælger burde have mærket 

varerne i overensstemmelse med fransk lovgivning, da sælger vidste, at købers intention var, 

at varerne skulle sælges i Frankrig, hvilket ikke var muligt uden mærkning. 

Hvis en subjektiv fortolkning ikke er mulig, for eksempel fordi hensigten ikke var kendt for 

den modsatte part eller parterne ikke kan blive enige om hensigten, skal kontrakten fortolkes 

ud fra et objektivt synspunkt, det vil sige, hvad en almindelig fornuftig persons opfattelse af 

aftalen må være i samme situation ud fra fremsatte erklæringer og adfærd, jf. art. 8(2) CISG. 

Når parternes intentioner skal fastlægges både ud fra en subjektiv og ud fra en objektiv 

fortolkning, skal alle relevante omstændigheder inddrages i vurderingen, det vil sige 

parternes forhandlinger, handelspraksis, sædvane og parternes efterfølgende adfærd, jf. art. 

                                                           
53 CENTRAL’s Transnational Law Digest Ch. IV.4.1. & IV.4.2. Princippet udspringer af lex mercatoria, principper 
udledt af international handelspraksis. 
54 Henschel (2005), s. 97. 
55 Cour d’Appel Grenoble 13.9.1995 (CLOUT case 202). 
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8(3) CISG. Især praksis og sædvane har stor relevans for fortolkningen, da de automatisk 

indgår som en bindende del i aftalegrundlaget, med mindre parterne har aftalt andet.56   

2.2.2. Varens kontraktmæssighed. 
Ifølge art. 35(1) CISG gælder:  

”The seller must deliver goods which are of the quantity, quality and description required by the 

contract and which are contained or packaged in the manner required by the contract.” 

Ifølge art. 35(1) CISG vurderes varens kontraktmæssighed udelukkende på baggrund af de 

forpligtelser, som sælger har påtaget sig i kontrakten, og ud fra hvad parterne udtrykkeligt 

har aftalt. Klarlæggelsen af varens specifikke indhold, herunder kvalitet, kvantitet, 

beskrivelse, pakning og emballage, hviler således på fortolkningen af sælgers forpligtelser i 

kontrakten for at vurdere, om varen lider af en faktisk mangel. 

Formuleringen i art. 35(1) er tydelig, og bestemmelsen dækker afvigelser fra de aftalte 

faktiske egenskaber i form af kvantitet, kvalitet, beskrivelse, emballage og pakning, som 

parterne har aftalt, at varen skal besidde, hvilket medfører, at hvis varens faktiske egenskaber 

på nogen måde afviger fra det aftalte, vil varen være mangelfuld.  

Varens karakteristika angives i mængde, kvalitet og beskrivelse af varen. Som oftest vil der 

ikke opstå tvivl om varens mængde er mangelfuld, da mængden som regel angives i et 

bestemt antal, vægt eller volumen, og mængden vil være mangelfuld, hvis sælger leverer for 

meget eller for lidt i forhold til det aftalte. Hvis det fremgår af aftalen, at sælger skal levere 30 

tons kartofler til køber, vil varen være mangelfuld, hvis sælger leverer 31 tons kartofler. I 

sådan et tilfælde, hvor sælger leverer for meget, kan køber dog vælge at acceptere eller afvise 

den for meget leverede mængde.57  

Afvigelser i kvaliteten er som udgangspunkt det samme som for mængdeafvigelser, at enhver 

afvigelse i kvaliteten i forhold til det i aftalen fastsatte, udgør en faktisk mangel. En afvigelse i 

kvalitet vil som oftest være, at varen er af dårligere kvalitet end det aftalte. Parterne kan have 

forskellig opfattelse af kvalitet, og fortolkningen af aftalen har afgørende betydning for 

vurderingen af varens kvalitet. I Schweizerisches Bundesgericht af d. 22. december 200058 

                                                           
56 Jf. art 9 CISG. 
57 Art. 52(2) CISG. 
58 Schweizerisches Bundesgericht 22.12.2000 (CLOUT case 877). 
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konstaterede den tyske køber, at den brugte trykmaskine, som han havde købt af den 

schweiziske sælger, ikke var i stand til at trykke det angivne interval af tryklængder, som 

fremgik af de tekniske informationer i aftalen. Dette skyldes, at maskinen manglede det 

tilhørende udstyr. Derudover fremgik det af aftalen, at maskinen var købt hel og funktionel 

som beset. Retten bemærkede, at fastlæggelsen af de aftalte karakteristika skal, hvor det er 

nødvendigt, ske med inddragelse af en fortolkning af parternes erklæringer, jf. art. 8 CISG.59 

Ved fortolkningen fandt retten, at sælger kunne forvente, at køber var indforstået med, at de 

tekniske specifikationer henviste til mulige frem for faktiske tryklængder, da køber er en 

ekspert, jf. art. 8(2). Derfor vidste køber, at det var nødvendigt at installere yderligere udstyr 

for at kunne anvende alle mulige tryklængder.60 Maskinens kvalitet var derfor i 

overensstemmelse med det aftalte, da den var i stand til at trykke de mulige tryklængder, 

uanset om det tilhørende udstyr ikke medfulgte.  

Beskrivelsen af varen er en bredere definition end de to ovennævnte led, og angivelser i 

aftalen af mængden og kvaliteten vil ofte være en del af varebeskrivelsen. Dermed får 

beskrivelsen også en opsummerende effekt i tilfælde, hvor mængden og kvaliteten er sværere 

at klarlægge. Det er dog tvivlsomt, at beskrivelsen af varen kan tillægges selvstændig 

betydning for varens kontraktmæssighed, jf. art. 35(1), hvis varen i øvrigt er egnet til at blive 

anvendt til det formål, som følger af aftalen.61 

Imens den første del af art. 35(1) vedrører karakteristika ved selve varen, kan der også 

foreligge en faktisk mangel, hvis emballage og pakning ikke er i overensstemmelse med 

kontrakten, uanset om det har en direkte betydning for varen.62 Dette var tilfældet i Caiato v. 

Limited Company S.F.F.,63 hvor retten fandt, at det var en faktisk mangel, jf. art. 35(1), at 

sælger ikke havde påført varedeklaration og holdbarhedsdato på posen med parmesanost, da 

den ikke overholdt den franske lovgivning. Det er bemærkelsesværdigt, at retten fandt, at der 

forelå en mangel ved varen efter art. 35(1) og ikke efter art. 35(2) litra d64, da der i aftalen 

ikke var fastsat krav til emballagen. Dette skyldes, at retten vurderede, at parternes længere 

samhandel konstituerede en praksis, som derfor indirekte udgjorde en del af aftalen, jf. 

                                                           
59 Schweizerisches Bundesgericht 22.12.2000, præmis 4, 2. afsnit. 
60 Ibid. 
61 Lando (2006), s. 413. 
62 Art. 35(1) CISG, 2. pkt. 
63 Supra afsnit 2.2.1. 
64 Infra afsnit 2.2.3. 
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fortolkningen af aftalen efter art. 8(3). Derimod i Conservas La Costeña v. Lanín65 ødelagde den 

mangelfulde emballage og pakning varen. Den mexicanske køber havde givet anvisninger til 

den argentinske sælger om, at pakningen af dåserne med frugt skulle ske i nogle bestemte 

papkasser, som de skulle transporteres og leveres i. Sælger havde til køber fremvist en model 

af dåserne, som frugten ville blive konserveret i. I mellemtiden anvendte sælger en chilensk 

underleverandør, som både skulle stå for pakning og transport. Ved leveringen kunne køber 

bl.a. konstatere, at en del af papkasserne var blevet våde og ødelagte, hvilket medførte, at 

dåserne var rustede og frugten i var ødelagt. COMPROMEX66 udtalte, at varerne var 

mangelfulde, jf. art. 35(1) CISG, da papkasserne og dåserne var af ringere kvalitet end den 

aftalte emballage.  

2.2.3. Generelle krav til varen. 
Artikel 35(2) CISG definerer generelle krav til varens faktiske egenskaber, som køber kan 

forvente at varen besidder, i tilfælde, hvor parterne ikke har fastsat nærmere i kontrakten. I 

de fleste aftaler om køb vil parterne ikke udførligt have aftalt, hvilket formål varen skal 

anvendes til, og det skyldes, at det ud fra varens art ikke virker nødvendigt at angive formålet 

mere præcist67. Sådanne tilfælde dækkes af artikel 35(2) og bestemmelsen kan ses som et 

supplement til art. 35(1) CISG. Kravene til varens generelle kvalitet er ifølge artikel 35(2): 

”Except where the parties have agreed otherwise, the goods do not conform with the contract 

unless they: 

(a) are fit for the purposes for which goods of the same description would ordinarily be used; 
(b) are fit for any particular purpose expressly or impliedly made known to the seller at the time 
of the conclusion of the contract, except where the circumstances show that the buyer did not 
rely, or that it was unreasonable for him to rely, on the seller's skill and judgement; 
(c) possess the qualities of goods which the seller has held out to the buyer as a sample or model; 
(d) are contained or packaged in the manner usual for such goods or, where there is no such 
manner, in a manner adequate to preserve and protect the goods.” 

                                                           
65 COMPROMEX 29.4.1996: Conservas La Costeña S.A. de C.V. v. Lanín San Luis S.A. & Agroindustrial Santa Adela 
S.A. 
66 Comisión para la Protección del Comercio Exterior de Mexico. Kommissionen har kompetence til at give 
bindende afgørelser i sager mellem mexicanske og udenlandske virksomheder. I den pågældende sag gav 
Kommissionen dog blot en udtalelse (dictamen), som ikke er bindende for parterne.    
67 Henschel (2005), s. 190. 
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Bestemmelsen består af fire kategorier, som er varens egnethed til almindelige anvendelse68, 

varens egnethed til særlig anvendelse69, varens kvalitet ift. en prøve70 og varens emballage og 

pakning71.  

Den første kategori er et standardkrav til, at varen skal kunne anvendes til de formål, som 

varer af samme beskrivelse sædvanligvis er egnet til at blive brugt til72. Bestemmelsen 

udspringer af ULIS art. 33(d)73 og kodificerer det anerkendte princip i international 

købelovgivning om opfyldelse af sælgers forpligtelser i overensstemmelse med købers 

forudsætninger74. Art. 35(2)(a) ses ofte i forbindelse med art. 35(1) i retspraksis, hvilket 

skyldes, at købers forudsætninger vil være udtrykt i kontrakten i form af parternes hensigt 

med aftalen. Købers forudsætninger om, at varen er egnet til de formål, som varer af samme 

beskrivelse sædvanligvis ville være, dækker både at køber selv skal kunne anvende varen til 

eget brug og at køber skal kunne anvende varen til videresalg. Kravet forpligter sælger til at 

sørge for, at varen besidder samtlige formål, som en vare af samme beskrivelse normalt ville 

have, og det er derfor ikke tilstrækkeligt, at sælger blot gør sig en formodning om, hvilket 

formål køberen skal bruge varen til.75 I tilfælde, hvor sælger ikke er i stand til at opfylde alle 

formål, skal sælger give besked til køber.76 Hvor vidt en vare er egnet til de formål, som varer 

af samme beskrivelse sædvanligvis vil være, afhænger for det første af varens beskrivelse i 

aftalen. Varens beskrivelse i aftalen fastlægges ud fra en objektiv vurdering af parternes 

hensigter, jf. art. 8 CISG, da parterne i aftalen ikke har fastlagt varens formål.  

Det fremgår ikke af art. 35(2)(a) hvilket lands standardkrav, der skal gælde ved klarlæggelsen 

af, om en vare er fri for mangler sammenlignet med en vare af samme beskrivelse, og det kan 

være problematisk at definere varens formål, hvis der er forskelle mellem landenes opfattelse 

af en vares sædvanlige formål, hvilket skyldes forhold i den nationale lovgivning.77 

                                                           
68 Art. 35(2)(a) CISG. 
69 Art. 35(2)(b) CISG. 
70 Art. 35(2)(c) CISG 
71 Art. 35(2)(d) CISG 
72 Jf. art. 35(2)(a) CISG. 
73 Art. 33(d) ULIS: ”The seller shall not have fulfilled his obligation to deliver goods where(…) goods(…) do not 
possess the qualities needed for their ordinary or commercial use”. 
74 Henschel (2005), s. 191 samt Lando (2006), s. 414. Princippet ses også i nationale lovgivninger, som fx 
kinesisk, amerikansk og tysk ret. 
75 UNCITRAL Secretariat Commentary on article 33 (art. 35 CISG), par. 5. 
76 Ibid. 
77 Henschel (2005), s. 200. 
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Spørgsmålet blev behandlet i dommen afsagt af den tyske Bundesgerichtshof af d. 8. marts 

1995 vedrørende et parti muslinger fra New Zealand, som en schweizisk sælger havde leveret 

til en tysk køber.78 Genstanden for søgsmålet var, at indholdet af cadmium i muslingerne var 

højere end den anbefalede grænse fastsat af de tyske sundhedsmyndigheder og derfor mente 

køber ikke, at varen var i overensstemmelse med kontrakten, selvom muslingerne stadig var 

spiselige på trods af det forhøjede cadmiumindhold. Derudover var det ikke en del af aftalen 

at muslingerne skulle overholde de tyske sundhedsmyndigheders standarder. Den tyske 

domstol udtalte, at udgangspunktet for vurderingen af varens formål må foretages ud fra de 

gældende standarder i sælgers land. Dette begrundes i en formodningsregel om, at sælger 

ikke kan forventes at have kendskab til gældende lovgivning i købers land, men at det må 

lægge tættere på købers kendskab, og det er derfor købers pligt at give sælger besked om 

særlige krav til varen, hvilket i så tilfælde vil medføre, at vurderingen skal foretages efter 

enten art. 35(1) CISG eller art. 35(2)(b) CISG.79 Formodningsreglen skal vurderes ud fra den 

enkelte sags omstændigheder, og der kan være forhold der gør, at varen skal vurderes ud fra 

standarden i købers land. Domstolen nævnte især 4 situationer, som kunne bevirke at 

formodningsreglen blev tilsidesat, da sælger i disse situationer burde have kendskab til 

national lovgivning i købers land, selvom domstolen ikke tog stilling til, om det var tilfældet i 

denne sag.80 Hvis sælger har en filial eller et datterselskab i købers land, må det antages, at 

sælger kender til de nationale standarder i købers land, med mindre at der er tale om en 

anden branche eller markedssektor. Ligeledes hvis sælger tidligere har eksporteret til købers 

land eller sælger og køber ligefrem har handlet gentagne gange og derved har konstitueret en 

praksis eller anden sædvane mellem dem, må det i sådanne tilfælde også antages, at sælger 

kan eller må have kendskab til de nationale standarder i købers land.81 Slutteligt bemærkede 

domstolen, at det må antages, at hvis sælger har markedsført sine produkter i købers land, så 

bør det var købers land, der angiver standarden for varens formål.82 

Derudover inddrages yderligere faktorer i en rimelighedsvurdering, når varens formål skal 

fastlægges, som kan afhænge af bl.a. kvalitet, pris og holdbarhed, da dette kan have betydning 

for vurderingen af varens sædvanlige formål og købers forudsætninger til vare.  

                                                           
78 Bundesgerichtshof 8.3.1995 (CLOUT case 123). 
79 Ibid, præmis II.1.bbb. 
80 Ibid, præmis II.1.ccc. 
81 Jf. art. 9 CISG. 
82 Bundesgerichtshof 8.3.1995, præmis II.1.ccc. 
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Den anden kategori dækker tilfælde, som falder uden for vurderingen efter artikel 35(2)(a), 

det vil sige, at varen skal være egnet til de særlige formål, som sælger udtrykkeligt eller 

stiltiende kendte til ved aftalens indgåelse, for at varen er i overensstemmelse med 

kontrakten. Ved fastlæggelsen af et særligt formål, vil varens sædvanlige formål skulle 

defineres, da der ved særlige formål er tale om formål, som varen kun sjældent eller 

lejlighedsvist bliver anvendt til. Sælger skal udtrykkeligt eller implicit have kendskab til de 

særlige formål, som varen skal anvendes til, og som ikke fremgår af aftalen. I forhold til 

sælgers udtrykkelige kendskab er det problematisk at vurdere, om det oftest vil indgå som en 

del af kontrakten jf. art. 35(1). I de fleste tilfælde vil der være en overlapning, fordi sælger 

udtrykkeligt vil være gjort opmærksom på varens særlige formål i form af varens beskrivelse i 

aftalen eller andre forhold i øvrigt, som kan give en indikation af købers hensigt med 

anvendelsen af varen, jf. art. 8(1). Hvor vidt denne del af bestemmelsen egentlig kan tillægges 

en selvstændig betydning er tvivlsomt.83 I Rijn Blend-sagen84 henviste den hollandske 

voldgiftsret ligeledes til, at aftalen ikke indeholdt specifikationer til kvaliteten, og køber havde 

ikke udtrykkeligt indikeret den påtænkte anvendelse af råolien.85 Aftalen var altså grundlaget 

for vurderingen af sælger kendskab til oliens særlige formål. 

Vurderingen af hvor vidt sælger stiltiende er bekendt med varens særlige formål, foretages 

som en objektiv vurdering af de omstændigheder, der forelå på tidspunktet for 

aftaleindgåelsen, som kunne have indflydelse på, om sælger ikke kunne være uvidende om, 

hvordan køber vil anvende varen, selvom det ikke er udtrykt i aftalen. I dommen Koblenz 

Provencial Court of Appeal af 11. september 1998, 86 hvor en køber fra Marokko havde købt 

plastikgranulat til fremstilling af PVC-rør af en tysk sælger, havde køber købt en brugt 

maskine til smeltning af granulatet. Maskinen var af ældre dato, og derfor kunne det leverede 

granulat ikke anvendes, da maskinens smeltetemperatur var for høj. Køber påstod, at sælger 

havde fået besked om, at maskinen var købt brugt, og granulatet var derfor ikke i 

overensstemmelse med kontrakten. Selvom sagen behandlede tilsidesættelsen af købers ret 

til at påberåbe sig mangler, jf. art. 38-40 CISG, og der ikke er nogen direkte henvisning i 

dommen til en mangelsbedømmelse efter art. 35(2)(b), blev spørgsmålet om sælgers 

                                                           
83 Henschel (2005), s. 228 
84 Netherlands Arbitration Institute 15.10.2002 (CLOUT case 720). 
85 Ibid, præmis 67. 
86 Oberlandesgericht Koblenz 11.9.1998 (CLOUT case 285). 



Sofie Stage Pedersen  d. 21. januar 2013 

  CM.jur. 

 

21 
 

kendskab til varens særlige formål behandlet, som følge af domstolens behandling af art. 40 

CISG.87 I dommen fremgik det af en ekspertudtalelse, at granulatet var egnet til at blive 

anvendt i moderne standardmaskiner, som sædvanligvis blev brugt til smeltning af granulat.88 

Derudover udtalte retten, at sælger ikke kunne have udledt ud fra købers meddelelse om køb 

af maskiner fra et bestemt firma til fremstilling af PVC-rør, at købers maskine var så gammel, 

at granulatet ikke ville være egnet til anvendelse i maskinen, og det er købers ansvar at 

meddele sælger om et sådan særligt formål.89 

Det sidste led i artikel 35(2)(b) er en undtagelse, hvor sælger fritages for sine forpligtelser til 

at levere en vare, som er egnet til de særlige formål, køber ønsker at anvende varen til, hvis 

køber ikke regnede med eller det var urimeligt for køber at regne med sælgers faglige 

kompetencer eller dømmekraft ud fra de omstændigheder, der forelå på tidspunktet for 

indgåelse af aftalen. Dette er især relevant i tilfælde, hvor køber selv har faglige evner eller på 

anden måde har mulighed for at bedømme varens egenskaber, og dette skal vurderes ud fra 

sagens omstændigheder. I Landgericht Coburg af 12. december 200690 påstod den tyske køber, 

at de leverede planter var mangelfulde, fordi de bl.a. ikke var egnet til det klima, som de skulle 

plantes i, og påstanden blev understøttet af den officielle ekspert.91 Retten fandt dog, at den 

hollandske sælger, som drev en planteskole, ikke var ansvarlig for manglerne, da køber var 

professionel indenfor salg og pleje af planter og havde bedre kendskab til det klima, som 

planterne skulle anvendes i. Ud fra denne betragtning, var købers faglige kompetencer og 

dømmekraft bedre end sælgers,92 og det var urimeligt for køber at regne med sælgers faglige 

dygtighed pga. de angivne omstændigheder.93 Køber kan ikke med rimelighed regne med 

sælgers kundskaber, hvis køber har en vis indflydelse på tidspunktet for aftalens indgåelse. 

Dette kan enten være i form af købers erhverv, men det kan også forekomme, hvis køber har 

haft mulighed for at undersøge varen eller en prøve af varen. 

                                                           
87 Art. 40 CISG: ”The seller is not entitled to rely on the provisions of articles 38 and 39 if the lack of conformity 
relates to facts of which he knew or could not have been unaware and which he did not disclose to the buyer.” 
88 Oberlandesgericht Koblenz 11.9.1998, expert report: (the drypblend)”..is employable on currently common and 
usual extrusion machines.”  
89 Ibid, præmis I.2.c. 
90 Landgericht Coburg 12.12.2006. 
91 Ibid, præmis II.2.g, første afsnit. 
92 Ibid, præmis II.2.g, sjette afsnit. 
93 Ibid, præmis II.2.g, sidste afsnit. 
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Den tredje kategori angår kvaliteten af vareprøver eller modeller, som sælger har fremvist til 

køber. Den forelagte vareprøves eller models kvalitet skal være i overensstemmelse med den 

leverede vares kvalitet. Vareprøvens eller modellens kvalitet vil derfor indgå som en del af 

aftalegrundlaget, da der herved indirekte indføre en beskrivelse af varen i kontrakten i fysisk 

form,94 og parterne vil derfor skulle aftale at ekskludere eventuelle fremviste vareprøver og 

modeller, så det fremviste eksempel på varens kvaliteter ikke indgår som en del af aftalen. I 

sagen Landgericht Regensburg af 24. september 199895 havde en tysk køber bestilt 

tekstilstoffer hos en italiensk sælger på messe i Prato, Italien. Køber bestilte tekstilet på 

baggrund af de fremviste stofprøver på messen, men ved leveringen kunne køber konstatere, 

at tekstilerne ikke kunne beskæres på en økonomisk måde, samt at stoffet ikke bevarede 

strukturen efter vask. Køber mente derfor, at varen ikke var i overensstemmelse med aftalen. 

Retten fandt, at varen var i overensstemmelse med aftalen, da køber erkendte, at det leverede 

stof var af samme kvalitet, som stofprøverne forevist af sælger på messen og som køber havde 

afgivet sin ordre på.96 Stofprøven udgjorde udelukkende en beskrivelse af varens kvalitet, som 

ikke indeholdt et krav til beskæring eller bearbejdelse af stoffet.  

Omvendt, når køber forelægger en vareprøve eller model til sælger, vil kvaliteten som 

udgangspunkt skulle vurderes efter art. 35(1) CISG, da købers vareprøve eller model vil 

udgøre en del af aftalen, fordi det i så fald vil være en bestillingsvare.97 Dertil kommer en 

formodning om, at sælger har størst indflydelse på varens kontraktmæssighed, fordi sælger 

skal producere og levere varen ift. art. 35(2)(c), men denne formodning fraviges, hvis det er 

køber, der fremviser en vareprøve eller model, da det i sådanne tilfælde vil være køber, der 

har udarbejdet prøven/modellen. 

 

Den fjerde kategori er et krav til den sædvanlige pakning og emballering af varen, når 

parterne ikke har inkluderet dette spørgsmål i aftalen. Varen skal være pakket og emballeret 

på sædvanlig måde, og hvis sædvanlig måde ikke eksisterer, skal pakningen og emballagen 

kunne beskytte og bevare varen på en tilstrækkelig og forsvarlig måde. Den sidste del af art. 

35(2)(d) er indført for at dække tilfælde, hvor der ikke findes standarder i forhold til pakning 

                                                           
94 Lookofsky (2012), s. 82. 
95 Landgericht Regensburg 24.09.1998 (CLOUT case 339). 
96 Ibid, rettens udtalelse afsnit 3.  
97 Henschel (2005), s. 250. 
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og emballering, fordi varen er en ny type eller varen skal specialfremstilles til køber.98 Som 

det følger af art. 35(1),99 udgør pakning og emballage en selvstændig forpligtelse for sælger, 

hvilket betyder, at selvom varen i sig selv er uskadt, er varen ikke i overensstemmelse med 

kontrakten, hvis varens pakning eller emballage er beskadiget, da pakningen og emballagen 

kan have andre formål end beskyttelse og bevaring af varen. Pakningen og emballagen kan 

ligeledes have betydning for transport og videresalg af varen, og kan derfor have en 

selvstændig værdi for køber fx i form af markedsføring. Vurderingen af om pakningen eller 

emballagen er sædvanlig eller tilstrækkelig, skal foretages ud fra standarden i landet for 

sælgers forretningssted, jf. art. 35(2)(a) og art. 35(2)(b). Dette er uafhængigt af, om varen 

bliver afhentet af køber på sælgers forretningssted, eller om varen skal transporteres af 

sælger til leveringsstedet. Har køber særlige krav til pakning eller emballage, er sælger 

forpligtet til at opfylde disse krav, hvis sælger vidste eller ikke kunne være uvidende om disse 

krav.100 

2.2.4. Sælgers ansvarsbegrænsning. 

Konstateres der en mangel ved en vare ud fra art. 35(2) CISG, er sælger ikke ansvarlig for 

manglen, hvis køber havde kendskab til eller burde kende til manglen på det tidspunkt, hvor 

parterne har indgået aftalen, jf. art. 35(3) CISG. Som nævnt tidligere, så er udgangspunktet ved 

faktiske mangler, at det er sælger, der er ansvarlig for mangler ved varen.101 Art. 35(3) er en 

begrænsning af sælgers ansvar i tilfælde, hvor køber har undersøgt varen inden aftalens 

indgåelse eller køber på anden måde har fået informationer om varen, og på den baggrund 

har haft mulighed for at kende til eventuelle mangler ved aftaleindgåelsen. Bestemmelsen 

sikrer, at sælgers forpligtelser ikke er unødigt byrdefulde for sælger,102 og i disse tilfælde kan 

købers adgang til erstatning og misligholdelsesbeføjelser bortfalde. 

 

 

                                                           
98 UNCITRAL Secretariat Commentary on article 33 (art. 35 CISG), par. 12. 
99 Supra afsnit 2.2.2. 
100 Jf. art. 7(1). 
101 Supra afsnit 2.2. 
102 Jf. art. 7(1). 
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2.3. Misligholdelsesbeføjelser i CISG. 
Købers adgang til misligholdelsesbeføjelser afhænger af det faktum, at sælger ikke har opfyldt 

sine forpligtelser til at levere en vare, som er i overensstemmelse med kontrakten og CISG,103 

og som herved er fri for mangler, jf. art. 45 CISG. Køber har ret til både at kræve 

naturalopfyldelse, et forholdsmæssigt afslag i prisen eller at hæve købet.104 Køber har 

derudover ret til at kræve erstatning,105 og erstatning udelukker ikke købers adgang til de 

øvrige misligholdelsesbeføjelser i art. 46-52, jf. art. 45(2).  

2.3.1. Afhjælpning.  
Art. 46 CISG indeholder misligholdelsesbeføjelser i form af naturalopfyldelse, som har det 

formål at fastholde sælgers forpligtelser og kræve rigtig opfyldelse af kontrakten. Grunden til, 

at køber vælger at kræve naturalopfyldelse frem for at hæve købet og/eller kræve erstatning 

er oftest, at køber ikke har mulighed for at foretage købet til anden side. Ofte er tid også en 

afgørende faktor for køber, som kan have indflydelse på valget mellem naturalopfyldelse og 

købers øvrige rettigheder jf. art. 45.106 Den generelle regel er, at når misligholdelse af sælgers 

forpligtelser er opstået, kan køber kræve, at sælger opfylder sine forpligtelser i 

overensstemmelse med aftalen.107 Bestemmelsen dækker manglende levering af hele eller 

dele af varen, afhjælpning af varens mangler, og handlinger i øvrigt, der er nødvendige for at 

sælger kan opfylde de forpligtelser, som oprindeligt fremgik af aftalen.108 Der skelnes ikke 

imellem sælgers misligholdelse af sine forpligtelser pga. forsinkelse og pga. faktiske mangler 

ved varen. Som supplement til den generelle regel, indeholder bestemmelsen to specifikke 

beføjelser, når misligholdelsen skyldes, at varen lider af en faktisk mangel og derfor ikke er i 

overensstemmelse med aftalen, hvilket omfatter ret til at kræve omlevering109 og 

reparation110.  

Køber har ret til at kræve, at sælger leverer en ny vare fri for faktiske mangler, som er i 

overensstemmelse med aftalen, og derved substituerer den mangelfulde vare. Omlevering er 

betinget af, at den faktiske mangel skal være væsentlig, jf. art. 46(2), hvilket betyder, at 

                                                           
103 Jf. art. 30 CISG. 
104 Art. 45(1)(a) CISG. 
105 Art. 45(1)(b) CISG. 
106 UNCITRAL Secretariat Commentary on art. 42 (art. 46 CISG), par. 2. 
107 Jf. art. 46(1) CISG. 
108 UNCITRAL Secretariat Commentary on art. 42 (art. 46 CISG), par. 3. 
109 Jf. art. 46(2) CISG. 
110 Jf. art. 46(3) CISG. 
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manglen skal medføre en ulempe for køber, der har væsentlig betydning for, at de 

forventninger, som køber med rette har til kontrakten, ikke kan opretholdes, jf. art. 25. 

Ulempens omfang er dog begrænset til, at denne ulempe skal kunne forudses af sælger eller 

en fornuftig person under samme omstændigheder.111 Køber skal meddele sælger, at køber 

kræver omlevering. Dette skal enten ske i forbindelse med, at køber meddeler sælger, at der 

foreligger en mangel, jf. reglerne om reklamationsfrist fastsat i art. 39 CISG, eller inden for en 

rimelig tidsfrist efter køber har påberåbt sig manglen.112  

For at køber kan kræve omlevering, skal den mangelfulde vare returneres til sælger i 

væsentlig samme stand. Hvis køber undlader dette, mister køber retten til at kræve 

omlevering, jf. art. 82(1). Der kan dog være forhold, som bevirker, at køber stadig kan kræve 

omlevering. Dette er tilfældet, hvor tilbagelevering i væsentlig samme stand eller i sin helhed 

ikke er mulig pga. forhold, som køber ikke havde indflydelse på og derfor ikke kunne 

forhindre.113 Hvis varen er væsentlig forringet eller gået til grunde pga. udførelsen af købers 

undersøgelsespligt, jf. art. 38, kan køber ligeledes kræve omlevering, selvom tilbagelevering 

ikke er mulig.114 Hvis tilbagelevering ikke er mulig, fordi køber har solgt, forbrugt eller 

omdannet varen, før købers havde eller burde have kendskab til manglen, bevarer køber sin 

ret til omlevering.115  

Køber har ligeledes ret til at kræve, at sælger reparerer manglen, og købers adgang til 

reparation er ikke betinget af, om manglen er væsentlig som ved omlevering. Dog kan køber 

ikke kræve reparation, hvis det er urimeligt for sælger ud fra sagens omstændigheder.116 

Urimelighedskravet indebærer, at sælger ikke må påføres uforholdsmæssige udgifter i forhold 

til varens pris. Det vil ligeledes være urimeligt, hvis sælger ikke er i stand til at udføre 

reparationen, da sælger er en forhandler, eller hvis købers omkostninger ved at reparere 

varen er lavere end sælgers.117 Varens natur kan også medvirke til, at købers krav om 

reparation er urimeligt, da det kan være umuligt at reparere nogle typer varer, 118 hvilket for 

                                                           
111 Jf. art. 25 CISG, 2. del. Se infra 2.3.2. 
112 Jf. art. 46(2) CISG. 
113 Jf. art. 82(2)(a) CISG. 
114 Jf. art. 82(2)(b) CISG. Se også sag Bundesgerichtshof af 25. juni 1997, præmis II.1.e. (CLOUT case 235). Sagen 
omhandlede rustfri ståltråd, hvis kvalitet var dårligere end det aftalte. 
115 Art. 82(2)(c) CISG. 
116 Art. 46(3) CISG, 1. pkt. 
117 Enderlein & Maskow (1992), s. 180. 
118 Ibid, s. 181. 
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eksempel er tilfældet med grøntsager, der er gået i forrådnelse.  For at køber kan kræve 

reparation, skal køber give sælger besked om dette, ligesom det er tilfældet ved 

omlevering.119 

Købers adgang til at kræve naturalopfyldelse, jf. art. 46, er i sin helhed begrænset af, om 

nationale regler i det land, hvor sagen anlægges, giver en tilsvarende adgang. Hvis de 

nationale regler ikke giver køber ret til at kræve naturalopfyldelse, er domstolen eller 

voldgiftsretten ikke forpligtet til at opretholde købers ret til samme, jf. art. 28. Bestemmelsen 

tager især hensyn til common law-lande, hvor adgangen til naturalopfyldelse kun gives i 

specielle tilfælde.120 I forhold til reparation, vil anvendelsen af art. 28 være begrænset i 

praksis, pga. kravet om at reparation ikke må være en urimelig ulempe for køber, som bl.a. 

forudsætter, at reparation skal være mulig. 

2.3.2. Nachfrist. 
Køber kan fastsatte en rimelig frist for sælgers opfyldelse af sine forpligtelser, jf. art. 47(1), i 

tilfælde hvor den leverede vare ikke er i overensstemmelse med aftalen. Køber kan først efter 

fristens udløb gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, med mindre sælger meddeler 

køber, at sælger ikke vil udbedre manglen inden for den angivne frist.121 Nachfristen skal ses i 

sammenhæng med naturalopfyldelse, jf. art. 46, som angiver de midler, sælger kan gøre brug 

af for at opfylde sine forpligtelser. Det skal dog bemærkes, at køber ikke kan gøre andre 

misligholdelsesbeføjelser gældende, når køber har fastsat en nachfrist, hvilket indikerer, at 

det er op til sælger, om han vil reparere manglen eller omlevere. Vurderingen af rimelig frist 

afhænger af varens karakter og købers forhold i øvrigt.122 

2.3.3. Sælgers tilbud om afhjælpning. 

Sælger kan tilbyde afhjælpning, hvor sælger har leveret en mangelfuld vare før den aftalte 

leveringsdato, jf. art. 37. Sælger skal kunne afhjælpe manglen uden urimelig ulempe eller 

omkostninger for køber. Et supplement til denne regel er sælgers ret til at tilbyde afhjælpning 

efter den aftalte leveringsdato, hvor den mangelfulde vare er leveret, jf. art. 48. Sælgers tilbud 

er, ligesom efter art. 37, betinget af, at afhjælpningen kan ske uden urimelig ulempe eller 

omkostninger for køber. En urimelig ulempe for køber skal først og fremmest afgøres ud fra 

                                                           
119 Art. 46(3) CISG, 2. pkt. 
120 Bianca & Bonell (1987), s. 232 samt Lookofsky (2012), s. 106. 
121 Jf. art. 47(2) CISG. 
122 Jf. art. 118 CISG. 
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sagens omstændigheder, og overvejelserne, der indgår i vurderingen af en urimelig ulempe 

for køber, vil minde om dem, som bliver foretaget under købers krav om afhjælpning, som 

ikke må være urimelig for sælger.123 For eksempel vil det udgøre en urimelig ulempe for 

køber, hvis sælgers afhjælpning medfører en så stor forsinkelse for køberens kunde, som er 

nødsaget til at stoppe produktion i afhjælpningsperioden, at køber vil stå overfør et betydeligt 

erstatningskrav.124 Det vil også anses for at være en urimelig ulempe, hvis køber selv er i 

stand til at udføre reparation osv. Omkostninger for køber er formuleret som købers 

usikkerhed om, at sælger vil godtgøre købers udlæg. Hvor vidt denne del har betydning i 

praksis er tvivlsomt, da sælger er ansvarlig for at dække købers omkostninger, når sælger har 

tilbudt afhjælpning.125 Derved vil der højst sandsynligt ikke opstå usikkerhed for køber i 

forhold til at få dækket sine omkostninger, da det følger af art. 48(1), at afhjælpningen skal 

ske på sælgers bekostning. Dette følger ligeledes af at sælgers tilbud om afhjælpning ikke 

udelukker købers ret til at kræve erstatning.126 

Spørgsmålet om køber har ret til at hæve aftalen, selvom sælger tilbyder afhjælpning, er ikke 

helt klart i hverken teori eller praksis.127 Ud fra ordlyden i art. 48, vil sælger kunne tilbyde 

afhjælpning, såfremt køber ikke har givet meddelelse om, at købet hæves pga. en væsentlig 

mangel. Dette følger ligeledes af, at køber skal acceptere sælgers tilbud om afhjælpning, jf. art. 

48(2). At køber meddeler sælger at købet hæves, betyder indirekte, at køber ikke accepterer 

tilbud om afhjælpning, da dette vil være en modstridende beføjelse, og den generelle tendens i 

retspraksis understøtter dette synspunkt.128  

2.3.4. Ophævelse af aftalen. 
Købers ret til at hæve købet reguleres af art. 49 CISG, og der skelnes mellem sælgers 

manglende opfyldelse af sine forpligtelser generelt jf. art. 49(1)(a) og manglende opfyldelse 

pga. forsinkelse jf. art. 49(1)(b).129 Køber har ret til at hæve købet, hvis sælgers misligholdelse 

af sine forpligtelser, det vil sige den faktiske mangel, er væsentlig, jf. art. 49(1)(a). Selvom der 

                                                           
123 Supra afsnit 2.3.1. 
124 Amtsgericht München 23.06.1995. 
125 2008 UNCITAL Digest of art. 48 par. 4, jf. præmis II.2.b., par. 2.   
126 Jf. hhv. art. 37(1) CISG, 2. pkt. og art. 48(1) CISG, 2. pkt., jf. art. 45(1) CISG.  
127 Lookofsky (2008), s.116. 
128 2008 UNCITRAL Digest, s. 158, par. 2. Se for eksempel ICC Court of Arbitration (Paris) no. 7531 af 1994 
(CLOUT case 304). 
129 Misligholdelse pga. forsinkelse er udeladt af denne fremstilling og art. 49(1)(b) CISG vil derfor ikke blive 
behandlet nærmere. 
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ikke er nogen rangorden mellem misligholdelsesbeføjelserne,130 er adgangen til at hæve købet 

begrænset af en række betingelser. Dette skyldes, at CISG bygger på det grundlæggende 

princip pacta sunt servanda, ”aftaler skal holdes”,131 og derfor er adgangen til at hæve gjort 

mere restriktiv end de øvrige misligholdelsesbeføjelser,132 da det er i begge parters interesse 

at fordre aftalen opfyldt. Derudover vil konsekvenserne af at hæve købet være for byrdefulde 

for sælger pga. det internationale element.133 Betingelserne for, om der foreligger en 

væsentlig mangel, som er de samme som under omlevering, reguleres af art. 25 CISG. For at en 

mangel er væsentlig, skal manglen medføre, at køber ikke længere får den forventede nytte af 

aftalen, det vil sige, at købers forventninger til aftalen ikke længere kan blive opfyldt.134 Der 

vil ikke være tale om en væsentlig mangel, hvis sælger ikke med rimelighed kunne forudse, at 

den manglen ved varen ville føre til, at købers forventninger til dennes overordnede nytte af 

aftalen ikke kunne opnås. Selvom sælger i en given sag ikke forudså de ovennævnte 

konsekvenser af kontraktbruddet, vil mangel dog være væsentlig, hvis en fornuftig person 

ville have forudset disse konsekvenser ud fra de foreliggende omstændigheder, jf. art. 25.135  

Hvor vidt sælgers manglende opfyldelse af sine forpligtelser medfører, at manglen er 

væsentlig, afhænger af den enkelte sags omstændigheder, men retspraksis har angivet nogle 

retningslinjer for typesituationer, som kan hjælpe i vurderingen af en mangels 

væsentlighed.136 Vurderingen af om manglen er væsentlig afhænger af, om køber kan anvende 

den mangelfulde vare til samme formål, som hvis varen var i overensstemmelse med 

kontrakten, hvilket især gælder for mangelfuld kvalitet. Er dette ikke muligt for køber, er 

manglen væsentlig, og køber har ret til at hæve købet. For eksempel hvis køber skal 

videresælge varen, vil det afgørende for, om manglen er væsentlig, om køber er i stand til at 

videresælge varen eller bruge varen på anden måde, selvom det konstateres, at varen lider af 

en mangel. I Schweizerisches Bundesgericht af 28. oktober 1998137 fremsatte en schweizisk 

køber krav om at hæve kontrakten indgået med en tysk sælger, som angik køb af frossent kød, 

der skulle sælges i Ægypten og Jordan. Kødets kvalitet var ikke i overensstemmelse med 

                                                           
130 Jf. ordlyden i art. 45(1)(a) CISG. 
131 Lando (2006), s. 38.  
132 Dog med undtagelse af omlevering, se supra 2.3.1. 
133 Lookofsky (2008), s. 109. 
134 Ibid, jf. art. 25 CISG. 
135 Ibid, par. 7. 
136 Ibid, par. 8-14. 
137 Schweizeriches Bundesgericht 28.10.1998 (CLOUT case 248). 
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aftalen, hovedsageligt fordi kødets fedt- og vandindhold var højere end aftalt, hvilket 

medførte at kødets værdi var nedsat med 25,5 %. Retten fandt, at køber ikke havde ret til at 

hæve kontrakten, da køber med en forholdsvis lille indsats stadig var i stand til at videresælge 

med en prisreduktion svarende til værdifaldet på 25,5 %.138 Hvis køber derimod ikke kunne 

videresælge eller på anden måde anvende varen med en rimelig indsats, og sælger kunne 

have forudset dette, ville det være en væsentlig misligholdelse, jf. art. 25, og køber ville have 

ret til at hæve kontrakten, jf. art. 49(1)(a). For eksempel fandt Højesteret i Ljubljana,139 at den 

tyske køber havde ret til at hæve kontrakten, fordi det var en væsentlig mangel, at den 

slovenske sælger leverede 22 døre og 174 dørkarme, da køber havde betalt et beløb på 

forskud og sælger få dage herefter sendte en proformafaktura på 119 døre og 123 dørkarme. 

Derudover vidste sælger, at køber skulle have leveret et nogenlunde lige antal af hver del, da 

køber skulle videresælge dør og dørkarm som et sæt. I CISG behandles en for lille leveret 

mængde som en mangel i modsætning til en forsinkelse,140 og udgangspunktet er, at manglen 

ikke er væsentlig, med mindre den for lille leverede mængde ikke har nogen nytte for 

køber.141 I Oberlandesgericht Düsseldorf af 24. april 1997142, hvor den italienske sælger 

leverede en for lille mængde sko til den tyske køber, fandt retten, at køber ikke kunne hæve 

købet, fordi det ikke var en væsentlig mangel, at sælger ikke havde leveret det aftalte antal 

sko. Dette skyldtes, at skoene ikke kunne betegnes som en sæsonvare, hvor varen mister sin 

værdi efter et givent tidspunkt.143 Selvom sagen behandlede den for lille leverede mængde 

som en forsinkelse, jf. art. 30, og ikke som en faktisk mangel, jf. art. 35, fremgår det af 

dommen, at misligholdelse af sælgers forpligtelse til at levere den rigtige mængde kun er 

væsentlig, hvis det har en afgørende betydning for, om købers formål med kontrakten 

opfyldes. Købers formål med aftalen var at videresælge skoene, hvilket køber var i stand til, 

selvom sælger havde leveret en mindre mængde end aftalt.  

Det følger ligeledes af retspraksis, at en faktisk mangel ved en vare er væsentlig, hvis 

reparation af varen, jf. art. 46(3) og art. 48, er umulig eller i øvrigt ikke kan foretages uden 

                                                           
138 Ibid, præmis 2.d. 
139 Višje sodišče v Ljubljani 14.12.2005 (CLOUT case 1153). 
140 Se supra afsnit vedr. 2.2.2. 
141 2008 UNCITRAL Digest, s. 161, par. 8. 
142 Oberlandesgericht Düsseldorf 24.4.1997 (CLOUT case 275). 
143 Ibid, præmis II.2.a. 
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urimelig ulempe for køber, også selvom køber er i stand til at anvende varen til samme formål, 

som hvis varen var i overensstemmelse med kontrakten.144  

Køber skal give meddelelse til sælger om, at køber vil hæve købet, jf. art. 26, og dette skal ske 

inden for rimelig tid, jf. art. 49(2)(b). Undlader køber dette, mister køber retten til at hæve 

købet. Fastlæggelsen af om meddelelse til sælger er sket i rimelig tid, foretages ud fra art. 

49(2)(b) litra i-iii. Meddelelse til sælger anses for at være givet i rimelig tid, hvis dette er sket, 

efter køber opdagede eller burde have opdaget manglen.145 Er der fastsat en nachfrist, jf. art. 

47(1), hvor sælger skal afhjælpe manglen, og er det ikke lykkes for sælger at afhjælpe 

manglen, eller meddeler sælger, at han ikke vil afhjælpe manglen inden fristens udløb, anses 

rimelig tid for tidspunktet, hvor meddelelse er givet, efter fristen er udløbet.146 Dog har køber 

ikke ret til at hæve købet, jf. art. 49(1)(a), selvom sælger ikke har formået at afhjælpe 

manglen, når den fastsatte frist udløber,147 hvis manglen som udgangspunkt ikke var 

væsentlig.148 Har sælger angivet en frist i et tilbud om at afhjælpe manglen, jf. art. 48, anses 

rimelig tid for efter fristens udløb, med mindre køber har meddelt sælger, at sælgers tilbud 

om afhjælpning ikke accepteres. I så fald vil regnes tidspunktet fra købers tilkendegivelse af 

afslaget på tilbuddet.149 

Vælger køber at hæve købet pga. sælgers brud på aftalen, har det den virkning, at begge 

parter bliver løst fra deres forpligtelser, jf. art. 81(1). Selvom parterne er blevet fritaget fra 

aftalen og aftalen er blevet ophævet, kan køber dog stadig kræve erstatning.150 Derudover 

fritages parterne ikke fra eventuelle forpligtelser fastsat i aftalen, der vedrører følgerne af 

ophævelse samt afgørelse af tvister.151 Er de forpligtelser, som følger af aftalen, opfyldt helt 

eller delvist af en part, kan denne part kræve tilbagelevering, jf. art. 81(2). Er tilbagelevering 

ikke mulig, kan det have den konsekvens, at køber mister retten til at hæve købet.152  

                                                           
144 2008 UNCITRAL Digest, s. 161, par. 12. 
145 Jf. art. 49(2)(b) CISG, litra i. 
146 Ibid, litra ii. 
147 Jf. art. 47(1) CISG. 
148 Lando (2006), s. 334. Se infra 2.3.3. 
149 Jf. art. 49(2)(b) CISG, litra iii. 
150 Jf. art. 81(1) CISG, 1. pkt., jf. art. 45(1) CISG. 
151 Ibid, 2. pkt. Der kan forekomme andre situationer, hvor forpligtelser i aftalen opretholdes, og de to nævnte 
situationer er blot eksempler på forpligtelser, der ikke frafalder ved ophævelse af købet, se UNCITRAL 
Secretariat Commentary on art. 66 (art. 81 CISG). 
152 Jf. art. 82 CISG – Se om omlevering, supra 2.3.1.  
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2.3.5. Forholdsmæssigt afslag. 
En køber har ret til at kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis sælger leverer en 

vare, der er mangelfuld, uanset om køber har betalt for varen, jf. art. 50, 1. pkt. Bestemmelsen 

er et alternativ til købers adgang til at kræve erstatning, da købers tab pga. den mangelfulde 

vare restitueres.153 Det forholdsmæssige afslag beregnes på baggrund af forholdet mellem den 

mangelfulde vares værdi og en tilsvarende mangelfri vares værdi på tidspunktet for 

leveringen. Købers ret til at kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen er begrænset af, 

om sælger tilbyder at afhjælpe manglen, jf. art. 37 eller art. 48, eller om køber har afslået en 

sådan afhjælpning fra sælger.154 Dette skyldes, at sælgers afhjælpning vil mindske værditabet. 

Det siger sig selv, at hvis køber vælger at kræve et forholdsmæssigt afslag, vil det udgøre en 

økonomisk kompensation på linje med erstatning, og det er derfor to sider af samme sag, hvad 

angår varens værditab. Hvis køber vil kræve erstatning ved siden af prisreduktionen, som 

køber har ret til jf. art. 45(2), kan erstatning kun kræves, hvis køber har lidt et tab, som ikke 

relaterer til den mangelfulde vares værdi.155 Køber vil være tilbøjelig til udelukkende at kræve 

erstatning, da der hverken ved forholdsmæssig afslag eller erstatning kræves, at 

misligholdelsen skal være væsentlig, og det oftest vil give et mere fordelagtigt resultat for 

køber at kræve erstatning.156  

2.3.6. Erstatning.  

Køber har ret til at kræve erstatning,157 og udmålingen af erstatningen foretages efter 

bestemmelserne i art. 74-77. Erstatningsbedømmelsen er ikke afhængig af misligholdelsens 

karakter eller sælgers ansvarsgrundlag i modsætning til købelovgivningen i civil law-landene, 

hvor adgangen til erstatning er skærpet pga. ovennævnte faktorer.158 Sælger er derfor som 

udgangspunkt ansvarlig for mangel, uanset om denne er væsentlig.  

Ifølge den generelle erstatningsregel i art. 74, udmåles erstatningen som det tab, køber har 

lidt pga. misligholdelsen, herunder købers tabte fortjeneste,159 og har derved til formål 

økonomisk at stille køber, som hvis aftalen ikke var blevet misligholdt.160 Reglen er især 

anvendelig i tilfælde, hvor køber ikke ønsker eller ikke kan hæve kontrakten, fx hvis varen er 

                                                           
153 Lookofsky (2008), s. 121. 
154 Jf. art. 50, 2. pkt. 
155 Se sag Schweizeriches Bundesgericht 28.10.1998, præmis B.3.b. 
156 Lookofsky (2012), s. 122, fx art. 76 CISG. 
157 Jf. art. 45(1)(b) CISG. 
158 Lookofsky (1983), s. 130. 
159 Jf. art. 74 CISG, 1. pkt. 
160 Erstatningsopgørelsen er i form af positiv opfyldelsesinteresse. 
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unik og ikke kan erhverves hos anden sælger, eller hvis manglen ikke er væsentlig, men kan 

også anvendes, når køber har hævet købet.161 Har køber hævet kontrakten, kan erstatningen 

udmåles efter art. 74, dog suppleres udmålingen af særreglerne i art. 75-76, som kun kan 

anvendes i tilfælde, hvor kontrakten er hævet.162  Erstatningens størrelse begrænses til, at 

erstatningsbeløbet ikke kan overstige det tab, som sælger forudså eller burde havde forudset 

ved aftalens indgåelse ud fra de foreliggende omstændigheder, som sælger kendte eller burde 

kende til, såfremt disse omstændigheder kunne resultere i misligholdelse af sælgers 

forpligtelser.163 Kravet til forudsigelighed har afgørende betydning for erstatningsbeløbets 

størrelse, da reglen begrænser omfanget af det tab, som køber kan få dækket. I 

Oberlandesgericht Köln af d. 21. maj 1996164 solgte en bilforhandler en brugt bil til en køber, 

som ligeledes var bilforhandler. Sælger var klar over, at køber købte bilen i kraft af sin 

profession og derfor havde til hensigt at videresælge den. Retten fandt, at sælger kunne 

forudse, at køber ville blive ansvarlig over for slutkunden, som den brugte bil blev videresolgt 

til, hvis bilen var mangelfuld, og derved kunne sælger forudse købers tab ved levering af en 

mangelfuld vare, da køber skulle erstatte slutkundens tab.165 I en anden sag kunne den tyske 

sælger til gengæld ikke forudse, at misligholdelsen førte til, at den amerikanske køber skulle 

anskaffe sig nye lagerfaciliteter til opbevaring af det leverede system, hvilket udgjorde en 

meromkostning og derved et tab for køber.166 

Det økonomiske tab, der dækkes af art. 74, er både direkte og indirekte tab samt tabt 

fortjeneste,167 og vil oftest være i form af omkostninger, som køber har afholdt pga. sælgers 

misligholdelse, dog med undtagelse af tabt fortjeneste, som derimod er en forventning til en 

gevinst, køber er gået glip af pga. misligholdelsen. Disse omkostninger må ikke være 

urimelige, og selvom dette ikke er udtrykkeligt nævnt i art. 74, kan det overordnet begrundes 

i det underliggende princip om rimelighed i CISG,168 samt mere specifikt i kravet om, at sælger 

kunne have forudset tabet,169 da det ikke kan være rimeligt for køber at kræve erstatning for 

et tab, som sælger ikke forudså. Sammenhængen mellem forudsigelighed og omkostningernes 

                                                           
161 UNCITRAL Secretariat Commentary on art. 70 (art. 74 CISG), par. 2. 
162 Se infra art. 75-76 CISG. 
163 Jf. art. 74 CISG, 2. pkt. 
164 Oberlandesgericht Köln 21.5.1996 (CLOUT case 168). 
165 Ibid, præmis 4. 
166 U.S. Disctrict Court, Southern District N.Y. 23.8.2006, præmis II.C.2a.2.i. 
167 Jf. art. 74 CISG, 1. pkt. 
168 Lookofsky (2012), s. 35. 
169 Jf. art. 74 CISG, 2.pkt. 
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rimelighed er også tillagt betydning i retspraksis. For eksempel udtalte den østrigske 

højesteret170 i en sag vedrørende levering af kølesystemer, at forudsigelighedskravet er af 

afgørende betydning for vurderingen af omkostningernes rimelighed. Dertil bekræftede 

retten yderligere appelrettens udtalelse om, at købers omkostninger ved at afhjælpe manglen 

ikke må være uforholdsmæssige sammenlignet med den nytte, som køber opnår ved 

afhjælpningen, som ligeledes giver et indtryk af rimelighedsbedømmelsen vigtighed i forhold 

til at fastlægge tabet.  

Et direkte økonomisk tab er det værditab, der opstår, fordi varen er mangelfuld, og udmåles 

ganske enkelt som forskellen mellem værdien på den kontraktmæssige vare og værdien af 

den leverede vare, som lider af en faktisk mangel, hvilket i princippet svarer til et 

forholdsmæssigt afslag, jf. art. 50.171 Alternativt udmåles erstatningen som de af køber 

afholdte omkostninger ved at afhjælpe manglen,172 eller i øvrigt ved at begrænse tabets 

omfang, hvilket skal ses i sammenhæng med købers pligt til tabsbegrænsning, jf. art. 77.173 

Indirekte tab er derimod købers omkostninger, som opstår som en indirekte konsekvens af 

varens mangel, men dækker ligeledes tabt fortjeneste. I tidligere nævnte sag vedrørende den 

brugte bil,174 var slutkundens erstatning i form af et forholdsmæssigt afslag et indirekte tab 

for køber, 175  da tabet opstod som en konsekvens af sælgers misligholdelse. En anden type 

indirekte tab kan opstå pga. den mangelfulde vares skade på købers ejendom.176 Dette følger 

indirekte af begrænsningen af sælgers produktansvar i art. 5 CISG, som udelukker 

konventionens anvendelse på sælgers erstatningsansvar for personskade, men derudover 

tilsyneladende tillader erstatning af tab pga. skade på købers ejendom.  

Erstatningen af tabt fortjeneste skal dække den gevinst, som køber forventede at få ved at 

indgå aftalen. Specifikt kan det fx relatere til videresalg af varen eller varens funktion som led 

i købers produktion. Fastlæggelsen af denne type tab er forbundet med en vis usikkerhed, da 

det bygger på købers forventning om at modtage en økonomisk gevinst i modsætning til 

købers faktisk realiserede omkostning, hvilket betyder, at erstatning i form af tabt fortjeneste 

                                                           
170 Oberster Gerichtshof 14.1.2002 (CLOUT case 541). 
171 UNCITRAL Secretariat Commentary on art. 70 (art. 74 CISG), par. 7. Se også Oberlandesgericht Zweibrücken 
2.2.2004, præmis 10 (CLOUT case 596).  
172 Ibid, par. 6. 
173 Se infra art. 77 CISG. 
174 Oberlandesgericht Köln 21.5.1996. 
175 Ibid, præmis 4 – erstatningen blev fastsat til DM 20.000 pga. bilens højere alder og kilometertal, hvilket 
svarede til 21 % af købsprisen. 
176 Lookofsky (2012), s. 125. 
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ikke umiddelbart er et fastsat beløb. Der er som sådan ikke nogen standard for, hvordan 

størrelsen af tabt fortjeneste skal foretages, men det må antages, at vurderingen af størrelsen 

bygger på en rimelighedsvurdering, for at usikkerheden ved fastlæggelsen kan stabiliseres til 

en vis grad.177 

 

Som tidligere nævnt, gælder der nogle særregler for udmåling af erstatning i den situation, 

hvor køber har hævet købet, da parterne i dette tilfælde skal stilles i den situation som hvis 

kontrakten ikke var indgået, det vil sige erstatning efter den negative kontraktinteresse. 

Særreglerne, der følger af art. 75-76, er et supplement til den generelle erstatningsudmåling i 

art. 74, og forholder sig specifikt til de omstændigheder, der gør sig gældende, når et køb 

hæves. Oftest vil køber have foretaget et dækningskøb, det vil sige et køb af en substituerende 

vare, som skal erstatte den mangelfulde vare. Køber kan kræve erstatning for forskellen 

mellem prisen på varen i kontrakten og prisen på den substituerende vare, det vil sige den 

merpris som køber har givet for den substituerende vare.178 Alternativt kan erstatningen i 

tilfælde, hvor køber har hævet kontrakten, men ikke har foretaget et dækningskøb, beregnes 

som forskellen mellem prisen på den mangelfulde vare og den markedspris, som varen havde 

enten på tidspunktet for købets ophævelse eller på tidspunktet, hvor køber faktisk har 

modtaget varen.179 Sidstnævnte tidspunkt vil være det relevante i forhold til varer, der lider af 

en faktisk mangel, da varens mangel først opdages, når varen er leveret til køber. Særreglerne 

er som nævnt et supplement til den generelle regel i art. 74, og kan derfor ses som et tillæg til 

den erstatning, som køber har ret til at kræve under art. 74, såfremt køber har hævet aftalen. 

Et eksempel på dette kan være, at køber hæver en aftale pga. en mangelfuld vare, og prisen i 

aftalen er 40.000 kr. Herefter foretager køber dækningskøb for 45.000 kr. Køber er derved 

berettiget til en erstatning på 5.000 kr., jf. art. 75. Dertil kommer, at køber ikke har været i 

stand til at udføre sit arbejde og er derved gået glip af en fortjeneste på 10.000 kr. Dette tab er 

dækket af art. 74 og køber er derfor berettiget til en erstatning på i alt 15.000 kr. 

Køber kan ikke kræve fuld erstatning, hvis køber ikke har begrænset tabet, som opstår pga. 

misligholdelsen, jf. art. 77. Det vil sige, at et tab som køber har lidt, men som kunne være 

begrænset eller undgået ved, at køber selv foretog rimelige foranstaltninger, ikke 

                                                           
177 Ibid, s. 127. 
178 Jf. art. 75 CISG. 
179 Jf. art. 76 CISG. 
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efterfølgende kan kræves dækket af sælger, og sælger har i så fald ret til nedsættelse af 

skadeserstatningen.180 De foranstaltninger, som køber skal træffe for at begrænse tabet, skal 

være rimelige, det vil sige, de skal svare til de foranstaltninger, som en fornuftig person i god 

tro ville tage.181 Kravet til rimelighed skal ses i lyset af, at bestemmelsen kan ses i forlængelse 

af art. 74, hvor tabets størrelse begrænses af den betingelse, at sælger skal kunne forudse 

tabet som en mulig konsekvens af misligholdelsen.182 Købers undladelse af at træffe 

foranstaltninger med henblik på at begrænse tabet medfører, at tabet ikke opstår som en 

konsekvens af sælgers misligholdelse, men derimod som en konsekvens af købers undladelse, 

og det yderligere tab, der opstår på denne baggrund, vil ikke falde ind under art. 74. Det skal 

dog bemærkes, at der ikke tale om en egentlig forpligtelse for køber at begrænse sit tab, da 

sælger ikke kan gøre beføjelser gældende i tilfælde af, at køber undlader at begrænse tabet,183 

og køber mister ikke retten til at kræve erstatning i øvrigt, selvom denne nedsættes. Art. 77 er 

derfor udtryk for, at det må være i købers egen interesse at begrænse tabet for at kunne 

kræve fuld erstatning.  

2.3.7. Fritagelse for erstatningsansvar.  

Sælger er som udgangspunkt ansvarlig for enhver faktisk mangel ved en vare, jf. art. 35, men 

sælger kan fritages at ifalde erstatningsansvar, såfremt misligholdelsen skyldes eksterne 

forhold eller forhindringer, som er uden for sælgers kontrol. Sådanne forhold karakteriseres 

ved, at sælger ikke kan forudsige eller har nogen indflydelse på, at de opstår. Selvom sælger 

fritages for erstatningsansvar, har dette ikke indflydelse på købers adgang til at gøre de øvrige 

misligholdelsesbeføjelser i art. 45(1)(a) gældende, jf. art. 79(5).184 Det fremgår af hovedreglen 

i art. 79(1), at sælger fritages fra sit erstatningsansvar, hvis sælger kan bevise, at den 

manglende opfyldelse af forpligtelserne, dvs. at sælger har leveret en mangelfuld vare, skyldes 

hindringer uden for hans kontrol, som sælger ikke med rimelighed kunne forventes at tage 

hensyn til på tidspunktet for aftalens indgåelse, og sælger i øvrigt ikke kunne undgå eller 

overvinde hindringerne samt konsekvenserne heraf.  

Bestemmelsens anvendelighed på tilfælde, hvor sælger leverer mangelfulde varer er 

omdiskuteret i teorien, og der foreligger ikke noget endegyldigt svar på spørgsmålet. 

                                                           
180 Jf. art. 77 CISG, 2. pkt. 
181 2008 UNCITRAL Digest, s. 240, par. 6. 
182 Jf. art. 74 CISG, 2. pkt. 
183 Lookofsky (2008), s. 129. 
184 UNCITRAL Secretariat Commentary on art. 65 (art. 79 CISG), par. 8. 
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Enderlein & Maskow185 mener, at det fremgår af den klare ordlyd i art. 79(1), at sælger kan 

fritages for erstatningsansvar,186 uanset om misligholdelsen af forpligtelserne skyldes 

manglende levering, forsinkelse eller faktiske mangler.187 Ifølge Honnold188 og Nicholas189 er 

der dog omstændigheder, der peger på, at bestemmelsen foretager en sondring mellem 

manglende og mangelfuld opfyldelse, som vil betyde, at faktiske mangler ikke vil være 

omfattet af art. 79. For det første lægger begge vægt på, at der ved udarbejdelsen af art. 79 

blev lagt til grund, at begrebet ”hindringer” udelukker ansvarsfritagelse i tilfælde af 

mangelfuld opfyldelse.190 Nicholas er desuden af den opfattelse, at hindringer efter art. 79, 

fordi sælger ikke har leveret en kontraktmæssig vare, vil være tilfælde, hvor sælger er 

uvidende om manglen, og denne uvidenhed er umulig for sælger at undgå, hvilket betyder, at 

sælgers sindstilstand udgør en hindring. Det erstatningsansvar, som sælger ifalder, er derfor 

et præsumptionsansvar ud fra art. 79 og ikke et objektivt ansvar, som ellers følger af 

konventionen.191 Derudover påpeger Honnold, at formuleringen i art. 79(4) i sin ordlyd kun 

omhandler manglende opfyldelse,192 og kan tale for, at sælger ikke kan fritages for 

erstatningsansvar pga. faktiske mangler.193 I praksis vil synspunktet fremsat af bl.a. Enderlein 

& Maskow, det vil sige at faktiske mangler er dækket af art. 79, være det gældende, da det er 

mest sandsynligt, at retsanvenderen vil tage udgangspunkt i konventionens ordlyd. De 

nationale domstole kan dog være tilbøjelige til at vurdere spørgsmålet ud fra national 

lovgivning pga. den brede formulering i art. 79, hvilket kan skabe en uensartet fortolkning, 

fordi sælger ikke fritages for erstatningsansvar pga. faktiske mangler uden for sælgers kontrol 

under common law. Dette er et problem, da CISG foreskriver en ensartet anvendelse af 

konventionens regler, jf. art. 7(1). Dette berettiger derfor også synspunkterne i ovennævnte 

diskussion.  

                                                           
185 Enderlein & Maskow (1992). 
186 Jf. art. 79(1): ”…any of his obligations..” 
187 Enderlein & Maskow (1992), s. 320; Bianca & Bonell (1987), s. 576 & Schlechtriem (1986), s. 101.  
188 Honnold (1999). 
189 Nicholas (1984). 
190 Ibid, kapitel 5, s. 11 samt Honnold (1999), s. 478. 
191 Ibid, kapitel 5, s. 14. 
192 Art. 79(4) CISG: ”The party who fails to perform..” Den danske oversættelse modsiger denne opfattelse: ”Den 
part, der ikke opfylder aftalen...” Formulering dækker ligeledes mangelfuld opfyldelse, hvilket kan skyldes, at 
oversættelsen er foretaget med udgangspunkt i civil law, hvis ansvarsgrundlag bygger på culpa-reglen. Se dog 
supra 1.3.1. vedr. fortolkning.  
193 Honnold (1999), s. 478. 
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Et andet uklart punkt i art. 79 er, hvilke eksterne hindringer som kan fritage sælger for 

erstatningsansvar, da dette ikke fremgår af bestemmelsen. Begrebet ligger til gengæld tæt op 

af kendte nationale doktriner, som samlet kan betegnes som vis major,194 der er betinget ved 

at hindringen er uforudsigelig, uundgåelig og uoverkommelig.195 Dette begreb dækker bl.a. 

naturkatastrofer, ildebrand, strejker, lockout, eksport- og importforbud samt andre 

regeringsforbud.196 Denne sammenlignelighed er dog ikke uproblematisk, da det, ligesom 

spørgsmålet om hvor vidt faktiske mangler er dækket af art. 79, er bredt formuleret, og derfor 

skaber en tendens til, at de nationale domstole fortolker begrebet ud fra national lovgivning, 

og ikke i overensstemmelse med CISG.197 

Både definitionen af hindringer og art. 79’s anvendelse på faktiske mangler viser, at 

bestemmelsens vage formulering kan have en effekt på den ensartede fortolkning af CISG i 

praksis. Det skal dog bemærkes, at dette formentlig ikke have den store betydning i praksis, 

når det kommer til sælgers ansvarsfritagelse for en mangelfuld vare, da eksterne hindringer 

sjældent vil føre til en mangel ved varen alene.198 I Tribunal de Commerce de Besançon199 

krævede køber kontrakten hævet samt erstatning for judodragter, der krympede i vask. 

Retten tillod, at sælger blev fritaget for erstatningsansvar, jf. art. 79, med den begrundelse, at 

produktion og udførsel af stoffet til judodragterne var uden for sælgers kontrol, da denne ikke 

blev foretaget af sælger.200 I og med, at produktionen blev foretaget af sælgers leverandør, 

skyldes manglen sælgers leverandør, som skulle opfylde aftalen for sælger, og det var derfor 

et spørgsmål under art. 79(2), som fritager sælger for erstatningsansvar, hvis sælger eller 

leverandøren er fritaget efter 79(1). Retten tog dog ikke stilling til om hindringen var 

uforudsigelig, uoverkommelig og uundgåelig, som er de tre kriterier, der er afgørende for, at 

sælger kan fritages for erstatningsansvar, jf. art. 79(1). Havde retten gjort dette, var den ud fra 

de foreliggende omstændigheder ikke kommet frem til samme resultat, da det må antages, at 

sælger kan føre en vis kontrol med sine leverandører.   

 

 

                                                           
194 Lando (2006), s. 350. Begrebet dækker både ”force majeure” (fransk ret), ”Wegfall der Geschäftsgrundlage” 
(tysk ret) og ”frustration & impracticability” (common law). Se også Lookofsky (2012), s. 150. 
195 Nicholas (1984), kapitel 5, s. 4.  
196 Lando (2006), s. 350-351 samt Honnold (1999), s. 472. 
197 UNCITRAL Digest, s. 252, par. 5.  
198 Enderlein & Maskow (1992), s. 321. 
199 Tribunal de Commerce de Besançon 19.1.1998. 
200 Ibid, par. 4. 
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2.4. Faktiske mangler i CESL. 
Definitionen af en faktisk mangel ved en vare foretages på baggrund af de krav, som art. 99-

100 CESL fremsætter. Art 99 indeholder de betingelser, varen skal overholde for at være i 

overensstemmelse aftalen i forhold til det, parterne har fastsat i aftalen. Art. 100 indeholder 

yderligere krav til varens kontraktmæssighed, når ikke andet følger af aftalen. Disse regler er 

en uddybning af sælgers hovedforpligtelser i art. 91, som bestemmer, at sælger er forpligtet til 

at levere en vare, der er i overensstemmelse med aftalen.201  

 

2.4.1. Fortolkningen af aftalegrundlaget. 

I tvivlstilfælde, vil fortolkningen af aftalen have afgørende betydning for, om sælger har 

opfyldt sine forpligtelser til at levere en vare i overensstemmelse med aftalen, og kapitel 6 i 

CESL indeholder et omfattende regelsæt for, hvordan aftalen skal fortolkes. Det 

grundlæggende princip er, at aftalen skal fortolkes ud fra parternes fælles hensigt.202 Dette 

princip er det samme som danner grundlag for fortolkning i art. 8 CISG. Princippet medfører, 

at uanset om udtryk anvendt i aftalen sædvanligvis vil have en anden betydning, skal dette 

fortolkes i lyset af, hvad parternes bagvedliggende hensigt er. Dette følger også af art. 60 CESL, 

som siger, at udtryk skal fortolkes ud fra aftalens helhed. Har fx køber tillagt et udtryk en 

bestemt betydning, vil udtrykket skulle fortolkes i overensstemmelse med denne betydning, 

såfremt sælger kendte til eller burde kende til betydningen.203 Kan aftalevilkårene ikke 

klarlægges ud fra parternes hensigt, skal fortolkning ske ud fra den hensigt, som en rimelig 

person ville have haft under samme aftaleforhold.204 I vurderingen, af hvilken hensigt 

parterne har med aftalen, inddrages især forhold under aftaleforløbet, herunder 

forhandlinger, parternes adfærd både før og efter tidspunktet for aftaleindgåelsen, den af 

parterne tillagte og branchens sædvanlige betydning af udtryk anvendt i aftalen, praksis og 

sædvaner,205 aftalens art og formål og god tro og forretningsskik.206 Dette er i 

overensstemmelse med art. 8(3) CISG.  

                                                           
201 Jf. art. 91(1)(a) og (c) CESL. 
202 Jf. art. 58(1) CESL. 
203 Jf. art. 58(2) CESL 
204 Jf. art. 58(3) CESL. 
205 Sædvaner og praksis er bindende for aftaleparterne, jf. art. 67(1) CESL, med mindre de strider mod 
individuelt forhandlede aftalevilkår eller forordningens øvrige bestemmelser, jf. art. 67(3) CESL 
206 Jf. art. 59 CESL. 
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2.4.2. Varens overensstemmelse med aftalen. 
Definitionen af en faktisk mangel i CESL klarlægges i art 99, som bestemmer, betingelser for at 

en vare er fri for mangler og i overensstemmelse med aftalen. Varen skal være af den aftalte 

mængde, kvalitet og beskrivelse samt være pakket og emballeret på den måde, som er fastsat i 

aftalen.207 Dertil kommer, at varen skal leveres med eventuelt installationsvejledning og 

tilbehør, som parterne har aftalt skal medfølge.208 Det sidste led i bestemmelsen vedrørende 

installationsvejledning m.m. skyldes formentlig, at digitalt indhold er dækket af artikel 99, og 

det er en mere kompleks vare end løsøregenstande. Det kan dog generelt være praktisk i 

aftaler om løsørekøb, der bliver foretaget på tværs af landegrænserne, da en egentlig 

demonstration af korrekt anvendelse besværliggøres rent geografisk. Bortset fra det sidste 

led i art. 99(1)(c) er bestemmelsens indhold det samme som i art. 35(1) CISG.  

2.4.3. Krav til varen. 
For at en vare er i overensstemmelse med aftalen, skal kravene i art. 100 CESL ligeledes være 

opfyldt, med mindre parterne har aftalt andet.209 Bestemmelsen opstiller 7 specifikke krav til 

varens overensstemmelse med aftalen, jf. art. 100(1)(a-g): 

”The goods… must: 
(a) be fit for any particular purpose made known to the seller at the time of the 
conclusion of the contract, except where the circumstances show that the buyer did 
not rely, or that it was unreasonable for the buyer to rely, on the seller’s skill and 
judgement; 
(b) be fit for the purposes for which goods… of the same description 
would ordinarily be used; 
(c) possess the qualities of goods… which the seller held out to the buyer 
as a sample or model; 
(d) be contained or packaged in the manner usual for such goods or, where there is no 
such manner, in a manner adequate to preserve and protect the goods; 
(e) be supplied along with such accessories, installation instructions or other instructions 
as the buyer may expect to receive; 
(f) possess the qualities and performance capabilities indicated in any pre-contractual 
statement which forms part of the contract terms by virtue of Article 69; and 
(g) possess such qualities and performance capabilities as the buyer may expect….”.  
 
Art. 100(a-d) indeholder generelle krav til varens formål, kvalitet, emballage og pakning. For 

at være i overensstemmelse med aftalen skal varen kunne anvendes til sit sædvanlige formål 

eller særlige formål, varens kvalitet skal være i overensstemmelse med den af sælger 

                                                           
207 Jf. art. 99(1)( a) og (b) CESL. 
208 Jf. art. 99(1)( c) CESL. 
209 Jf. art. 99(2) CESL. 
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fremviste vareprøve/model og varen skal være pakket og emballeret på sædvanlig og 

forsvarlig måde. Sammenlignes kravene i art. 100(a-d) CESL med kravene i art. 35(2) CISG, er 

de identiske. Til gengæld tilføjer CESL yderligere tre krav i art. 100(e-g). De tre krav er en 

udvidelse af, hvilke forventninger køber kan have til varens egenskaber. Hvis parterne ikke 

har aftalt andet, skal varen leveres med det forventede tilbehør, installationsvejledning eller 

anden vejledning.210 I CISG bliver købers forventninger til ekstra udstyr m.m. behandlet som 

et spørgsmål om varens kvalitet efter art. 35(1) og 35(2) CISG,211 og i praksis vil art. 100(e) 

CESL ikke gøre den store forskel.  

Varens kvalitet og ydeevne skal være i overensstemmelse med det, som parterne forud for 

tidspunktet for aftaleindgåelsen har erklæret, og som indgår i aftalen efter bestemmelserne i 

art. 69 CESL.212 Erklæringer om egenskaber ved varen indgår som en del af aftalen, jf. art. 69 

CESL, medmindre køber vidste eller burde vide, at erklæringen var urigtig, eller erklæringen i 

øvrigt ikke kunne anses for at indgå som et aftalevilkår.213 Erklæringen skal ligeledes have 

haft indflydelse på købers beslutning om at indgå aftalen med sælger.214 Dette er ikke 

udtrykkeligt specificeret i CISG, men vil høre ind under fortolkningen af parternes hensigter, 

jf. art. 8 CISG. 

Det sidste led i art. 100, art. 100(g), er det mest omfattende, da varen skal besidde de 

kvaliteter og den ydeevne, som køber forventer.215 Dette falder i høj grad ud til købers fordel, 

da der ikke er nogen angivelse af, om køber udtrykkeligt skal have tilkendegivet sine 

forventninger over for sælger, eller om det er tilstrækkeligt, at sælger burde kende til købers 

forventninger.216 Formuleringen i art. 100(g) CESL er for uklar, da der kan opstå problemer, 

hvis køber handler i ond tro. 

 

2.4.4. Sælgers ansvarsbegrænsning 

Som udgangspunkt er sælger, ligesom i CISG, ansvarlig for enhver mangel,217 men sælger er 

ikke ansvarlig for mangler, som køber ved aftalens indgåelse havde kendskab til eller burde 

have kendskab til, jf. art. 104 CESL. Denne bestemmelse rækker videre end sælgers 
                                                           
210 Jf. art. 100(e) CESL. 
211 Supra afsnit 2.2.2. – Se sagen om den antikke trykmaskine, Schweizerisches Bundesgericht 22.12.2000. 
212 Jf. art. 100(f) CESL. 
213 Jf. art. 69(1)(a) CESL. 
214 Jf. art. 69(1)(b) CESL. 
215 Jf. art. 100(g) CESL. 
216 Magnus (2012), s. 247. Bestemmelsen bærer præg af, at CESL både dækker forbruger- og handelskøb. 
217 Jf. art. 91(c) CESL. 
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ansvarsbegrænsning i art. 35(3) CISG, da sælger kan fritages for ansvar for alle mangler, 

uanset om det er en mangel i forhold til art. 99 eller art. 100, hvorimod sælger kun fritages for 

mangler ift. art. 35(2) i CISG. Hvor vidt dette har den store betydning i praksis er svært at sige, 

men som udgangspunkt vil det være i strid med god forretningsskik, hvis sælger kan gøres 

ansvarlig for mangler, som køber havde kendskab ved tidspunktet for aftaleindgåelsen og som 

giver køber adgang til at kræve erstatning. En udvidelse af sælgers ansvarsbegrænsning vil 

derfor ikke have den store betydning for, om der foreligger en mangel efter art. 99 CESL eller 

art. 100 CESL. Som retspraksis viser i CISG, overlapper kravene i art. 35(1) og (2) ofte 

hinanden, hvilket ligeledes taler for, at udvidelsen ikke kan tillægges væsentlig betydning. 

 

2.5. Misligholdelsesbeføjelser i CESL. 
Sælger har misligholdt sine forpligtelser, hvis sælger har undladt at opfylde sin forpligtelse til 

at levere en vare, der er i overensstemmelse med aftalen.218 Har sælger misligholdt sin 

forpligtelse til at levere en vare i overensstemmelse med aftalen, kan køber gøre enhver af de 

følgende misligholdelsesbeføjelser gældende, jf. art. 106(1)(a-e):219 

”a) kræve opfyldelse, hvilket omfatter naturalopfyldelse, reparation eller 
omlevering af varen eller det digitale indhold, jf. afdeling 3 i dette kapitel 
b) tilbageholde køberens egen opfyldelse, jf. afdeling 4 i dette kapitel 
c) bringe aftalen til ophør, jf. afdeling 5 i dette kapitel, og kræve tilbagebetaling 
af prisen, hvis den allerede er blevet betalt, jf. kapitel 17 
d) foretage et afslag i prisen, jf. afdeling 6 i dette kapitel, og 
e) kræve erstatning i henhold til kapitel 16.” 

At køber kan gøre enhver220 af misligholdelsesbeføjelserne gældende, gælder kun hvis 

beføjelserne ikke er uforenelige.221 For eksempel kan køber ikke kræve opfyldelse og samtidig 

hæve aftalen, da det vil være modstridende handlinger. Dette er i overensstemmelse med art. 

45 CISG. Købers adgang til at gøre ovennævnte misligholdelsesbeføjelser gældende i øvrigt er 

begrænset af at tre tilfælde. For det første kan køber kun kræve opfyldelse, hæve aftalen, 

foretage et afslag i prisen og/eller kræve erstatning,222 hvis sælger ikke har tilbudt at afhjælpe 

                                                           
218 Jf. art. 87(1)(c) CESL. 
219 Art. 106 er den indledende bestemmelse i kapitel 11, som indeholder køber misligholdelsesbeføjelser. 
Bestemmelserne om købers ret til erstatning følger af kapitel 16. 
220 Jf. art. 106(1) CESL: ”…. the buyer may do any of the following:..” 
221 Jf. art. 106(6) CESL. 
222 Jf. art. 106(1) CESL, litra a, c, d og e.  
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af manglen jf. art. 109.223 For det andet kan køber ikke kræve opfyldelse eller erstatning, hvis 

misligholdelsen er undskyldelig.224 Undskyldelig misligholdelse er defineret i art. 88 CESL og 

svarer til bestemmelserne om fritagelse for erstatningsansvar i art. 79 CISG.225 For det tredje 

kan køberen ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i det omfang, sælgers 

misligholdelse skyldes købers handlinger eller undladelser,226 da det vil være i strid med 

principperne om god tro og rimelighed. 227 Dette gælder tilsvarende efter art. 80 CISG.  

2.5.1. Sælgers tilbud om afhjælpning. 
Sælgers tilbud om afhjælpning kan gives, hvis køber meddeler sælger, at varen er mangelfuld, 

uanset om manglen opstår, når sælger har leveret varen før eller efter det aftalte 

leveringstidspunkt.228 Leveres en mangelfuld vare før det aftalte leveringstidspunkt, skal 

sælgers afhjælpning ske inden det aftalte tidspunkt for opfyldelse. Opstår manglen efter 

sælger har leveret varen til det aftalte tidspunkt for opfyldelse, skal sælgers afhjælpning ske 

inden for en rimelig frist.229 Afhjælpningen, som tilbydes af sælger, skal ske for sælgers 

regning. Dette fremgår kun af art. 109(2) vedrørende tilbud om afhjælpning efter 

opfyldelsestidspunktet, men må antages også at gælde for afhjælpning tilbudt af sælger efter 

art. 109(1), da sælger i begge tilfælde er ansvarlig for manglen. 

Sælger kan tilbyde afhjælpning, selvom køber har givet meddelelse om, at køber vil hæve 

købet. Denne bestemmelse adskiller sig fra art. 48 CISG, hvor sælger kun kan tilbyde 

afhjælpning, hvis køber ikke har meddelt, at aftalen hæves. Dette betyder, at selvom sælger 

har modtaget meddelelse om, at købet skal hæves, tilsidesættes købers ret til at hæve, hvis 

sælger tilbyder afhjælpning.230 Udføres afhjælpningen, som medfører opfyldelse af sælgers 

forpligtelser, vil en ophævelse af aftalen ikke længere være relevant, da varen ikke længere er 

mangelfuld, og i sådanne tilfælde vil bestemmelsen ikke være problematisk. Grunden til at 

sælgers tilbud om afhjælpning tilsidesætter ophævelse af køb er formentlig, at afhjælpning af 

manglen skal fordres frem for at hæve købet, men bestemmelsen må siges at gå imod købers 

interesser, når køber ikke længere ønsker at være bundet af aftalen, fordi manglen er 

                                                           
223 Jf. art. 106(2)(a) CESL. Se infra 2.5.1. 
224 Jf. art. 106(4) CESL. 
225 Se infra afsnit 2.5.7. 
226 Jf. art. 106(5) CESL. 
227 Jf. art. 2 & 5 CESL, Lando & Beale (2000), s. 360. 
228 Jf. art. 109(1) og (2) CESL. 
229 Jf. art. 109(5) CESL. 
230 Magnus (2012), s. 250. Dette følger af art. 106(2)(a) CESL. 
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væsentlig.231 Her vil tilsidesættelsen af købers meddelelse om at hæve pga. sælgers tilbud om 

afhjælpning ikke umiddelbart være hensigtsmæssig. 

Køber kan dog give afslag på sælgers tilbud, fordi forsinkelsen af forpligtelsen udgør en 

væsentlig misligholdelse,232 hvilket giver køber ret til at hæve købet.233 Denne undtagelse vil 

være relevant, når sælgers misligholdelse skyldes forsinkelse, det vil sige sælgers manglende 

levering. Hvor vidt undtagelsen er anvendelig ift. til faktiske mangler er tvivlsomt, fordi det 

må formodes, at forsinkelse af opfyldelsen kun udgør en væsentlig misligholdelse, hvis 

manglen som udgangspunkt er væsentlig. Forsinkelse pga. afhjælpning vil ikke kunne udgøre 

en væsentlig misligholdelse i sig selv, hvis manglen ikke er væsentlig, da dette vil være 

urimeligt.234 Derfor strider bestemmelsen altså imod, at sælgers tilbud om afhjælpning 

tilsidesætter købers meddelelse om at hæve, fordi manglen er væsentlig, da køber herved kan 

hæve købet. 

Køber har derudover ret til at afslå tilbud om afhjælpning, hvis denne ikke kan udføres med 

det samme eller ”uden væsentlig ulempe for køberen”.235 Hvor vidt det er hensigtsmæssigt i 

praksis, at køber kan afslå sælgers afhjælpning, fordi afhjælpningen ikke kan udføres med det 

samme, er tvivlsomt, da bestemmelsen ikke tager højde for sælgers omstændigheder, og 

køber vil derfor i det fleste tilfælde kunne afslå sælgers afhjælpning på dette grundlag. Dertil 

kommer, at afhjælpningen skal ske inden for en rimelig frist, jf. art. 109(5), hvilket ikke 

stemmer overens med at afhjælpning skal ske ”straks”.  

Formuleringen ”uden væsentlig ulempe” minder en del om formuleringen i art. 48(1) CISG, der 

dog anvender udtrykket ”urimelig”, men det må i denne sammenhæng antages at have ens 

betydning, da en ulempe, der er urimelig også vil anses for væsentlig og omvendt.236 Køber 

kan ligeledes afslå sælgers tilbud om afhjælpning, hvis køber ikke har tillid til, at sælger vil 

opfylde sine forpligtelser i fremtiden pga. de foreliggende omstændigheder.237 Dette udgør en 

væsentlig misligholdelse og vil give køber ret til at hæve købet, jf. art. 87(2)(b).238  

 

                                                           
231 Se infra afsnit 2.5.3 om væsentlig mangel. 
232 Jf. art. 109(4)(c) CESL. 
233 Jf. art. 114(1) CESL, se infra afsnit 2.5.3. 
234 Jf. art. 5 CESL. Situationen kan sammenlignes med at det ikke lykkedes for sælger at afhjælpe manglen inden 
for nachfristen, som kun giver køber adgang til at hæve, hvis manglen er væsentlig, se supra afsnit 2.3.4. 
235 Jf. art. 109(4)(a) CESL. 
236

 Se supra afsnit. 2.3.3. for betydningen af ”væsentlig ulempe”. 
237 Jf. art. 109(4)(b) CESL. 
238

 Infra afsnit 2.5.3. 
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2.5.2. Afhjælpning. 
Køber har ret til at kræve, at sælger opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med 

aftalen.239 Den opfyldelse, der kan kræves, omfatter naturalopfyldelse, reparation eller 

omlevering,240 hvor de to sidstnævnte vil være de relevante beføjelser for en vare, der lider af 

en faktisk mangel. Køber kan kræve afhjælpning uanset om manglen er væsentlig, hvilket kun 

er tilfælde for reparation i CISG.241 Grunden til at købers krav om omlevering bør betinges af 

en væsentlig mangel er, at omlevering i princippet er det samme som at hæve købet af den 

mangelfulde vare hos sælger, som herefter erstatter den med en ny vare, i stedet for køber 

foretager købet hos en anden sælger.242 På grund af denne lighed med ophævelse af købet, bør 

vurderingsgrundlaget være ens. Dette er yderligere begrundet i, at køber kan kræve at 

opfyldelsen skal ske vederlagsfrit.243 Det kan dog diskuteres om adgangen til at kræve 

afhjælpning bestemmes af sælger eller køber, men da købers krav på afhjælpning er betinget 

af at sælger ikke tilbyder at afhjælpe,244 vil det være sælger der vælger om der foretages 

afhjælpning i form af reparation eller omlevering,245 hvilket igen adskiller sig fra art. 46 CISG. 

Køber kan ikke kræve opfyldelse, hvis det ikke er muligt eller det efterfølgende er blevet 

ulovligt for sælger at opfylde sine forpligtelser.246 Derudover kan køber heller ikke kræve 

opfyldelse, hvis det er økonomisk urimeligt.247 At en opfyldelse er blevet umulig kan skyldes, 

at varen som lider af en faktisk mangel er et unikt eksemplar, hvor manglen er af en art, der 

ikke kan repareres. Sælger kan ikke omlevere, da der ikke findes substituerende varer. Har 

køber købt en antik vase og der er et skår i vasen, når køber modtager denne, er det umuligt 

for køber at kræve opfyldelse, da vasens værditab ikke ville kunne mindskes ved reparation 

og der findes ikke en vase af samme beskrivelse.  

Det kan hænde, at en opfyldelse er blevet ulovlig pga. ændringer i enten købers eller sælgers 

nationale lovgivning. I sådanne tilfælde, kan køber ikke kræve opfyldelse. Er det blevet for 

                                                           
239 Jf. art. 110(1) CESL. 
240 Jf. art. 106(1)(a) CESL. Reparation og omlevering er to former for naturalopfyldelse og derfor synes 
uddybningen i bestemmelsen unødvendig. I modsætning til CISG indeholder CESL ingen specifikation af 
naturalopfyldelse i forbindelse med faktiske mangler, men det vil oftest være i form af reparation eller 
omlevering af varen og dette kan være forklaringen på den nærmere uddybning. 
241 Jf. art. 46 CISG. 
242 Magnus (2012), s. 248. 
243 Jf. art. 110(2) CESL. 
244 Jf. art. 106(2)(a) CESL. 
245 Wagner (2012), s. 5. 
246 Jf. art. 110(3)(a) CESL. 
247 Jf. art. 110(3)(b) CESL. 
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byrdefuldt eller økonomisk uforholdsmæssigt for sælger at opfylde aftalen, kan køber 

ligeledes ikke kræve opfyldelse. At en opfyldelse vil være for økonomisk uforholdsmæssig 

eller uforholdsmæssig byrdefuld for sælger, som er den part der skal afholde omkostningerne 

ved opfyldelsen, skal ses i forhold til den fordel, som køber opnår ved, at sælger reparerer 

eller omleverer varen.248  

Omleveres varen på grund af en faktisk mangel, skal køber tilbagelevere den mangelfulde vare 

for sælger regning, hvilket følger af sælgers ret og pligt til at tage den mangelfulde vare 

tilbage. 249 Køber skal i øvrigt ikke betale for brugen af den mangelfulde vare i perioden inden 

omlevering.250 At køber ikke skal betale for brugen af varen understøtter det synspunkt, at det 

er sælger som vælger mellem reparation og omlevering.  

2.5.3. Ophør af aftalen. 
Køber har ret til at kræve aftalen ophævet, hvis sælger misligholdelse er væsentlig, det vil sige 

at manglen ved varen er væsentlig.251 Når en aftale ophæves, ophører parternes rettigheder 

og forpligtelser i aftalen med undtagelse af de i aftalen bestemte forpligtelser og rettigheder i 

forhold til afgørelse af tvister eller som skal være gældende efter aftalens ophør.252 En mangel 

er væsentlig, hvis manglen forårsager, at de forventninger, som køber har ret til at have til 

aftalen, i et betydeligt omfang ikke kan opfyldes, med mindre sælger ikke forudså eller kunne 

have forudset dette på tidspunktet for aftaleindgåelse.253 Overordnet svarer definitionen af 

væsentlig misligholdelse til den i art. 25 CISG, men i CESL foretages der udelukkende en 

subjektiv vurdering af forudsigeligheden, da CESL ikke ligesom CISG inddrager en objektiv 

vurdering ud fra hvad en fornuftig person burde have forudset. Det må siges at være en 

ulempe, at en objektiv vurdering ikke inkluderes i tilfælde, hvor sælgers forhold ved 

tidspunktet for aftalens indgåelse er svære at klarlægge, og dette kan falde ud til sælgers 

fordel.  

En mangel anses også for at være væsentlig, hvis den giver grund, til at køber ikke kan have 

tillid til, at sælger opfylder sine forpligtelser i fremtiden. Det er klart, at en aftale bygger på et 

tillidsforhold, og hvis aftalen omfatter et mere omfattende samarbejde for fremtiden, kan det 

tale for, at køber på dette grundlag kan hæve aftalen. Dette forhold vil højst sandsynligt ikke 

                                                           
248 Ibid. 
249 Jf. art. 112(1) CESL. Dette er i overensstemmelse med art. 82(1) CISG. 
250 Jf. art. 112(2) CESL. 
251 Jf. art. 114(1) CESL. 
252 Jf. art. 8(1) CESL. 
253 Jf. art. 87(2)(a) CESL. 



Sofie Stage Pedersen  d. 21. januar 2013 

  CM.jur. 

 

46 
 

alene kunne begrunde, at manglen er væsentlig, med mindre sælger kunne forudse 

konsekvenserne af misligholdelsen, og i så fald vil manglen ligeledes være væsentlig jf. art 

87(2)(a) CESL. Det er derfor sandsynligt, at man vil nå til samme resultat efter art. 25 CISG.  

Køber skal give meddelelse til sælger om, at køber vil hæve aftalen.254 Meddelelsen skal gives 

inden en rimelig frist fra tidspunktet, hvor retten opstod, eller hvor køber har eller burde have 

opdaget manglen.255 Tidspunktet, hvor retten til at hæve opstod, må dog siges at være det 

samme tidspunkt, hvor køber opdagede manglen. Hvis køber ikke giver meddelelse til sælger, 

mister køber adgangen til at hæve aftalen, hvilket svarer til det, der gælder efter art. 49(2)(b) 

CISG.256  

Vælger køber at bringe aftalen til ophør, skal begge parter stilles, som hvis aftalen ikke var 

indgået. Som udgangspunkt vil det sige, at køber skal tilbagelevere den mangelfulde vare til 

sælger.257 Hvis tilbagelevering ikke er mulig, fordi varen er gået til grunde eller det vil være 

forbundet med urimeligt besvær eller udgifter, skal køber betale pengeværdien.258 Køber er 

undtaget for at tilbagelevering eller betale sælger, hvis det utvivlsomt er urimeligt, især hvis 

køber ikke forårsagede grunden til aftalens ophør,259 hvilket oftest vil gøre sig gældende, når 

køber hæver aftalen på grund af en mangelfuld vare, og dette svarer til art. 82 CISG. 

2.5.4. Nachfrist. 
CESL indeholder ikke ligesom CISG en separat bestemmelse af fastsættelse af en nachfrist som 

supplerende regel til købers ret til naturalopfyldelse, men der fastsættes en nachfrist i 

forbindelse med sælgers tilbud om afhjælpning, hvor sælger skal opfylde forpligtelsen inden 

for en rimelig frist.260 Kræver køber derimod naturalopfyldelse, gælder der ingen regel om 

fastsættelse af en frist for opfyldelse. Dette skyldes hovedsageligt at køber har ret til at 

tilbageholde opfyldelse af sine forpligtelser, indtil sælger foretaget opfyldelse.261  

Nachfristen optræder også i forbindelse med købers ret til at bringe aftalen til ophør, fordi 

sælger ikke har opfyldt forpligtelsen inden den yderligere frist er udløbet.262 Dette gælder dog 

                                                           
254 Jf. art. 118 CESL. 
255 Jf. art. 119(1) CESL. 
256 Ibid. 
257 Jf. art. 172(1) CESL. 
258 Jf. art. 173(1) CESL. 
259 Jf. art. 176 CESL. 
260 Jf. art. 109(5) CESL. 
261 Jf. art. 113 CESL. 
262 Jf. art. 115 CESL. 
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som udgangspunkt kun, hvis sælgers misligholdelse er i form af forsinkelse med levering af 

varen.263 Af bestemmelsen fremgår det, at køber kan hæve aftalen, hvis sælger ikke opfylder 

sin forpligtelse inden for den yderligere frist, uanset om misligholdelsen er væsentlig. 

Magnus264 antyder, at en fortolkning af bestemmelsen kan føre til at faktiske mangler er 

omfattet,265 da forsinkelse af levering kan fortolkes som at omfatte levering af 

kontraktmæssige varer, selvom levering af en mangelfuld vare er sket. Dette synspunkt kan til 

dels understøttes, men hvis det var hensigten med bestemmelsen, at denne skulle dække 

faktiske mangler, ville udtrykket ”non-performance”266 frem for ”delay” være anvendt.   

2.5.5. Forholdsmæssigt afslag. 
Køber kan kræve et forholdsmæssigt afslag som godtgørelse for den mangelfulde vare.267 Det 

forholdsmæssige afslag beregnes som forholdet mellem den mangelfulde vares værdi og 

værdien af en tilsvarende mangelfri vare, som er i overensstemmelse med aftalen.268 Har 

køber allerede betalt for varen, har køber ret til at kræve tilbagebetaling af sælger,269 som 

svarer til det forholdsmæssige afslag, jf. art. 120(1). Køber kan dog ikke ligeledes kræve 

erstatning for varens værditab, der godtgøres ved afslaget, da tabet derved dækkes to gange, 

hvilket vil være urimeligt.270 Køber kan kræve erstatning for de tab, som køber lider 

derudover.271 Et forholdsmæssigt afslag efter hhv. CESL og CISG er altså overordnet ens. 

2.5.6. Erstatning. 
Køber kan kræve erstatning efter reglerne i CESL kapitel 16. Erstatning kan kræves for 

faktiske og fremtidige tab, herunder fortjeneste,272 som køber har lidt pga. sælgers 

misligholdelse, medmindre misligholdelsen er undskyldelig.273 Erstatningens størrelse 

udgøres af det beløb, der økonomisk vil stille køber, som hvis sælger havde leveret en 

kontraktmæssig vare.274 Erstatningens størrelse afhænger desuden af de tre krav i art. 161-

163, som begrænser sælgers erstatningsansvar. Tabet skal for det første være en forudsigelig 

                                                           
263 Jf. art. 115(1) CESL. 
264 Magnus (2012). 
265Ibid, s. 248. 
266 Sammenlignet med art. 114 CESL, som dækker enhver misligholdelse. 
267 Jf. art. 120(1) CESL. 
268 Ibid. 
269 Jf. art. 120(2) CESL. 
270 Jf. art. 120(3), jf. princippet om rimelighed art. 5 CESL. 
271 Ibid. 
272 Jf. art. 160 CESL. 
273 Jf. art. 159(1) og (2) CESL. 
274 Jf. art. 160 CESL. 



Sofie Stage Pedersen  d. 21. januar 2013 

  CM.jur. 

 

48 
 

følge af sælgers misligholdelse, det vil sige, hvis sælger på tidspunktet for aftaleindgåelsen 

ikke havde forudset eller kunne forventes at forudse tabet som en mulig konsekvens af sælger 

manglende opfyldelse, er sælger ikke erstatningsansvarlig for tabet.275 Sælgers ansvar 

begrænses ligeledes, hvis køber har bidraget til tabet.276 Det sidste krav, der begrænser 

sælgers ansvar, er, hvis det var muligt for køber at foretage rimelige foranstaltninger for at 

begrænse tabet.277 Sælger skal dække de omkostninger, som køber afholder i sit forsøg på at 

begrænse tabet.278 Dette svarer til den samme erstatningsudmåling, som foretages efter art. 

74 og 77 CISG. 

Køber kan kræve erstatning for evt. dækningskøb, som køber har foretaget i tilfælde af købet 

hæves. Erstatningen udmåles som forskellen mellem prisen på varen i den ophævede aftale og 

prisen på dækningskøbet, som køber har foretaget, samt eventuelle yderligere tab og stiller 

køber, som var aftalen ikke indgået.279 Har køber ikke foretaget et dækningskøb i forbindelse 

med at aftalen er ophørt, kan køber kræve erstatning, som svarer til forskellen mellem prisen 

på varen i den ophævede aftale og prisen som varen have på tidspunktet for aftalens ophør, 

samt eventuelle yderligere tab.280 Dette svarer til udmålingen af erstatning, nå aftalen hæves i 

art. 75-76 CISG. 

2.5.7. Undskyldelig misligholdelse. 

Sælgers misligholdelse er undskyldelig, hvis misligholdelsen er forårsaget af en hindring, som 

sælger ikke kan kontrollere, og sælger ikke kunne forudse hindringen på tidspunktet for 

aftalens indgåelse eller kunne have undgået eller overvundet hindringen eller 

konsekvenserne.281 At en misligholdelse er undskyldelig betyder, at sælger fritages for 

erstatningsansvar. Undskyldelig misligholdelse udelukker ligeledes, at køber kan kræve 

naturalopfyldelse,282 hvilket er forskellig fra CISG.283 Dette kan begrundes ud fra, at sælger 

ikke kunne ”have undgået eller overvundet… (hindringens) følger”284. Afhjælpning indebærer 

netop, at sælger undgår konsekvenserne af misligholdelsen. På den anden side vil sælger ikke 

                                                           
275 Jf. art. 161 CESL. 
276 Jf. art. 162 CESL. 
277 Jf. art. 163(1) CESL. 
278 Jf. art. 163(2) CESL. 
279 Jf. art. 164 CESL. 
280 Jf. art. 165 CESL. 
281 Jf. art. 88(1) CESL. 
282 Jf. art. 106(4) CESL. 
283 Jf. art. 79(5) CISG – Sælger fritages kun for erstatningsansvar, hvilket betyder at køber kan kræve afhjælpning. 
284 Jf. art. 88(1) CESL. 
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kunne have forudset hindringen eller konsekvenserne, og derfor bør køber stadig kunne 

kræve afhjælpning, såfremt dette er muligt, da konsekvenserne herved kan mindskes.285  

I forhold til fritagelse af erstatningsansvar, svarer bestemmelsen overordnet set til sælgers 

ansvarsfritagelse i art. 79 CISG, med undtagelse af fritagelse for opfyldelse efter CESL. 

Formuleringen er mere eller mindre ens, hvilket også tyder på, at de hindringer, som kan 

fritage sælger for ansvar, vil være de samme. Dette medfører ligeledes en formodning om, at 

selvom sælgers misligholdelse er undskyldelig, vil dette sjældent alene føre til at sælger 

fritages for erstatningsansvar.286   

2.6. Juridisk delkonklusion. 
Overordnet set, er det begrænset hvilken effekt CESL vil have på den fremtidige behandling af 

faktiske mangler i handelskøb mellem to EU-medlemsstater. Der er bestemt flere ligheder end 

forskelle imellem bestemmelserne i CISG og CESL, og der er altså ikke noget, der direkte taler 

for at CESL giver nogen fordel for virksomheder (herunder SMV’er) og forbedrer parternes 

retsstilling, når parterne anvender CESL frem for CISG. Til gengæld, de steder, hvor CESL 

adskiller sig fra CISG, er ændringerne generelt en ulempe for parterne. Dette er tilfældet for 

det første med udvidelsen af de generelle krav til varen i art. 100(g), hvor bestemmelsen 

ordlyd generelt er uklar, som kan skabe problemer, hvis køber handler i ond tro. Sælgers 

tilbud om afhjælpning indfører ligeledes en væsentlig forskel, som medfører, at købers ret til 

at hæve som udgangspunkt tilsidesættes. Det vil ikke altid være hensigtsmæssigt, at 

tilsidesætte købers adgang til at hæve, når manglen er væsentlig, og købers ret til at afslå 

sælgers tilbud om afhjælpning er begrænset. Derudover er omlevering ikke betinget af at 

manglen skal væsentlig, hvilket skyldes, at det, i modsætning til CISG, er sælger som vælger 

mellem omlevering og reparation. Den sidste forskel, der skal nævnes, er bestemmelsen om 

undskyldelig misligholdelse, som afskærer køber fra at kræve afhjælpning. Køber bør dog 

have ret til at kræve afhjælpning, selvom misligholdelsen er undskyldelig, da konsekvenserne 

af hindringen herved mindskes. 

Konklusionen er altså, at CESL ikke forbedrer parternes retsstilling nævneværdigt, og de 

ændringer, der er, medfører flere ulemper end fordele ift. CISG. Generelt er formuleringen af 

bestemmelserne mere uklar i CESL, fx reglerne om nachfrist, hvilket kan have betydning for 

parternes og domstolenes anvendelse af bestemmelserne. Formuleringen bør derfor ændres 

                                                           
285 Magnus (2012), 251.  
286 Se supra afsnit 2.3.7. 
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flere steder. Der er dog flere tilfælde, hvor reglerne i CESL er mere udpenslede, hvilket vil 

tilføre en større gennemskuelighed ift. CISG, hvor der i flere tilfælde opstår tvivl om, hvilke 

tilfælde reglerne dækker.  
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Kapitel 3: Økonomisk analyse. 
 

3.1. Indledning. 
I den juridiske analyse er bestemmelserne om sælgers forpligtelser til at levere en vare i 

overensstemmelse med aftalen og retsvirkningerne af sælger misligholdelse blevet analyseret 

i hhv. CISG og CESL, og herved er de juridiske forskelle og ligheder mellem de to regelsæt 

blevet klarlagt. Som det fremgår af den komparative retsdogmatiske analyse af CISG og CESL, 

er der flere ligheder end forskelle, så rent juridisk er det begrænset, hvor stor en effekt CESL 

har på parternes retsstilling.  

CESL’s mere overordnede formål, som er at forbedre handelsvilkårene på markedet for 

SMV’er i internationale business-to-business købsaftaler især ved at mindske 

transaktionsomkostninger, er økonomisk funderet i konkurrence- og handelshensyn og 

derfor indgår der økonomiske betragtninger i forslagets bestemmelser. Generelt kan dette 

ligeledes siges om CISG. Det er også en naturlig følge af obligationsretlige forhold generelt, da 

kernen i sådanne forhold netop er en økonomisk transaktion imellem to parter – sælgers 

levering af en vare i mod købers vederlag. Det er derfor oplagt at undersøge forskellen mellem 

CISG og CESL ud fra et økonomisk perspektiv.  

Vender vi blikket mod SMV’er, vil CESL så at sige skulle opfordre de små fisk til at svømme ud 

af fjorden til åbent hav. Ifølge EU-Kommissionen bliver SMV’erne forhindret i dette, fordi 

transaktionsomkostningerne forbundet herved overstiger gevinsten. Udgangspunktet vil 

derfor være at analysere forskellene i CISG og CESL med henblik på at mindske 

transaktionsomkostningerne. 

3.2. Fuldkommen konkurrence og Pareto-efficiens. 
Det centrale i retsøkonomien er at undersøge gældende ret og forklare reguleringen ud fra 

økonomisk teori og generelle økonomiske målsætninger, for at vurdere lovgivningen som den 

er og om denne bør forbedres. For at kunne forklare lovgivningen ud fra et økonomisk 

perspektiv, fokuseres først og fremmest på, hvilken virkning forskellige regler har på 

individerne i et samfund. Den altovervejende økonomiske målsætning, som der fokuseres på 

inden for retsøkonomien, er efficient ressourceallokering, det vil sige den optimale udnyttelse 

af knappe ressourcer, som maksimerer samfundets velfærd, så der ikke opstår spild.287 

                                                           
287 Posner (1998), s. 30 samt Sornn-Friese, s. 102. 
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Samfundets velfærd afhænger positivt af de enkelte individers nytte,288 og det er individernes 

rationelle adfærd, der er bestemmende for om ressourcerne udnyttes efficient.289  

Begrebet efficiens290 er derfor centralt for vurderingen af lovgivningens indflydelse på 

parternes adfærd. For at forklare lovgivningens betydning for parternes rationelle adfærd, 

betragtes markedet først, når der ingen retsregler er, det vil sige modellen for fuldkommen 

konkurrence.291 Denne model er relevant, da den viser sammenhængen mellem pris og 

mængden, som er de primære faktorer, der danner grundlag for en aftale.292 Derudover 

klarlægger modellen situationen, hvor ressourcerne er optimalt fordelt i samfundet uden 

påvirkning af lovgivningen, og det er denne situation, som lovgivningen skal forsøge at opnå, 

såfremt forudsætningerne for fuldkommen konkurrence ikke er opfyldt. Til sidst bygger 

teorien om ufuldstændige kontrakter på modellen for fuldkommen konkurrence,293 hvilket vil 

fremgå nedenfor.294 Forudsætningerne for fuldkommen konkurrence er, at parterne handler 

rationelt ud fra at tilfredsstille deres præferencer for at maksimere deres nytte.295 

Forudsætningerne er opfyldt, hvis hverken en køber eller en sælger kan påvirke 

markedsprisen i mærkbar grad, der er fuld information om varepriser, varens kvalitet m.m., 

parterne er rationelle og derfor frit kan indgå aftaler, samt at der ikke er nogen 

transaktionsomkostninger.296 Er forudsætninger opfyldt, vil det samfundsøkonomiske 

overskud være størst muligt i markedsligevægten.297 Dette skyldes, at købers gevinst ved den 

sidst producerede enhed, det vil sige varens værdi for køber, er lig sælgers 

produktionsomkostning af samme enhed,298 og ressourcerne er derved efficient allokeret, da 

en ændring i mængden eller pris vil føre til et lavere samfundsøkonomisk overskud.  

                                                           
288 Kaplow & Shavell (2001), s. 985.  
289 Eide & Stavang (2001), s. 162. 
290 Efficiens er ækvivalent med optimalitet. 
291 Se figur 1.1. 
292 Eide & Stavang (2001), s. 166.  
293 Miceli (2004), s. 111 samt Eide & Stavang (2001), s. 166. 
294 Infra afsnit 3.3. 
295 Eide & Stavang (2001), s. 22. 
296 Eide & Stavang (2001), s. 166. 
297 Cooter (2007), s. 43. Se også Eide & Stavang (2001), s. 33. 
298 Se figur 1.1. 
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Figur 1.1. Model for fuldkommen konkurrence udtrykt ved sælgers marginalomkostninger MC og købers 

marginale betalingsvillighed MWP. 

 

Det økonomiske mål for efficient ressourceallokering er Pareto-efficiens og defineres ved, at 

ingen kan stilles bedre uden mindst én stilles værre,299 hvilket netop er tilfældet i 

markedsligevægten under fuldkommen konkurrence. Dette er formuleret i velfærdsteoriens 

1. og 2. hovedsætning,300 som foreskriver, at 1) enhver ligevægt i fuldkommen konkurrence er 

Pareto-efficient, og 2) enhver Pareto-efficient allokering kan fremkomme af en 

markedsligevægt, såfremt omfordelingen af indtægten sker omkostningsfrit.301 

 

Denne model er ikke problemfri, da alle forudsætningerne i praksis ikke vil være opfyldt, 

hvilket vil føre til markedssvigt,302 og lovgivningen skal forsøge at korrigere dette. Især 

forudsætningerne, at parterne er rationelle og transaktionsomkostningerne er nul, vil ikke 

være opfyldt, hvilket jeg vil se nærmere på i følgende afsnit.303 Dette betyder, at parterne ikke 

kan opnå et Pareto-efficient resultat. Derfor kan en mindre streng økonomisk målsætning 

kaldet Pareto-forbedring anvendes, som er en variant af Pareto-efficiens. Der foreligger en 

                                                           
299 Eide & Stavang (2001) s. 21. 
300 Miceli (2004), s. 30. Hovedsætningerne er oprindeligt formuleret af Adam Smiths i An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations (1979 [1776]), som var en af de første til at formulere den klassiske 
økonomiske teori. Hovedsætningerne er dog senere blevet tilpasset den neoklassiske teori af andre økonomer.  
301 Eide & Stavang (2001), s. 33 samt Miceli (2004), s. 30. 
302 Sorrn-Friese (2008), s. 103 
303 Se supra afsnit 3.3. 
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Pareto-forbedring, når mindst en part stilles bedre uden at andre stilles være, og aftaler vil 

generelt føre til en Pareto-forbedring, da en rationel agent vil indgå aftaler, som er til egen 

fordel.304 Ulempen ved at anvende målsætningen i form af Pareto-efficiens og -forbedringer 

er, at to Pareto-efficiente resultater eller Pareto-forbedringer ikke kan sammenlignes,305 og 

det betyder, at sammenligningen af to retsreglers effekt på parternes adfærd ikke er mulig. 

Dette problem løses ved anvendelsen af en modifikation til Pareto-forbedringer, som er en 

potentiel Pareto-forbedring. Denne modifikation kaldes også Kaldor-Hicks efficiens. Kriteriet 

for Pareto-efficiens kan tilfredsstilles, hvis den part, der stilles bedre, opnår en så stor gevinst, 

at parten er villig til at kompensere den anden part, som stilles værre.306 Den Kaldor-Hicks 

efficiente regel vil derfor være den regel, hvor parterne opnår den største samlede gevinst til 

fordeling, da vinderen har mulighed for at kompensere taberen og stadig opnå et overskud.  

 

3.3. Kontraktrettens formål. 
Ud fra ovenstående kan det altså udledes, at kontraktrettens overordnede økonomiske formål 

er at danne efficiente rammer for samfundets ønske om velfærdsmaksimering ved at bidrage 

til opfyldelsen af forudsætninger for fuldkommen konkurrence i form af at korrigere 

markedsfejl og mindske transaktionsomkostningerne.307  

Hvis parternes adfærd ikke er reguleret af kontraktretten, vil parterne være forhindret i at 

indgå efficiente aftaler, da forudsætningerne for fuldkommen konkurrence ikke er opfyldt.308 

Kontraktretten skal derfor skabe incitament for køber og sælger til at have en Pareto-efficient 

adfærd. Retsøkonomien fokuserer især på transaktionsomkostninger, da det er transaktions-

omkostningerne, der hindrer parternes i at indgå efficiente aftaler. I forhold til 

misligholdelsesbeføjelser betyder det, at parterne undlader at aftale konsekvenser af sælgers 

misligholdelse for at mindske transaktionsomkostninger forbundet med aftalen. 

Kontraktretten bør derfor indeholde bestemmelser om, hvilke sanktioner parterne skal 

                                                           
304 Eide & Stavang (2008), 289. 
305 Se Miceli (2004), s. 4-5 for uddybende forklaring. 
306 Ibid, s. 6 samt Eide & Stavang (2001) s, 23. 
307 Eide & Stavang (2001), s. 165. 
308 Miceli (2004), s. 111. 
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underlægges for at opnå et Pareto-efficient resultat for at udfylde de huller, som aftalen 

mellem køber og sælger har pga. høje transaktionsomkostninger.309  

 

3.4. Ufuldstændige kontrakter. 
Modellen for fuldkommen konkurrence danner grundlag for teorien om den perfekte 

kontrakt, som for det første er karakteriseret ved at være fuldstændig. Den indeholder derfor 

alle forventede og uventede ændringer i omstændighederne efter kontraktens indgåelse.310 

For det andet er en perfekt kontrakt efficient, og parterne er selv i stand til at aftale sig frem til 

den efficiente allokering af ressourcerne for at opnå maksimal nytte.311 Forudsætningerne for 

den perfekte kontrakt er i store træk de samme som for fuldkommen konkurrence, og 

parterne vil derfor udarbejde en perfekt kontrakt, hvis begge er rationelle, fuldt informerede 

og hvis der ikke er transaktionsomkostninger. 312 Det kan ligeledes udledes af Coase-

teoremet,313 at parterne er i stand til at forhandle (herunder genforhandle) sig frem til den 

efficiente ressourceallokering og dermed et Pareto-efficient resultat, når 

transaktionsomkostningerne er nul.314 Varen vil ende hos den part, hvor den har den højeste 

værdi.315  

Coase-teoremet indfører en vigtig betragtning i forhold til behovet for lovgivning. I den 

perfekte kontrakt er lovgivningen uden indflydelse, da parterne ikke har nogen omkostninger 

ved at indgå, overvåge og håndhæve kontrakten, det vil sige, at der ikke er nogen 

transaktionsomkostninger.316 Dette forudsætter dog, at parterne desuden er fuldt 

informerede og rationelle.  

Oftest vil parterne dog indgå ufuldstændige kontrakter, da forudsætningerne ikke er opfyldt, 

og kontraktretten skal derfor udfylde aftalen, så parterne når et Pareto-efficient resultat. At 

kontrakter er ufuldstændige, skyldes først og fremmest tilstedeværelsen af asymmetrisk 

                                                           
309 Eide & Stavang (2008), s. 358. 
310 Cooter (2007), s. 225 samt Miceli (2004), s. 110. 
311 Dette kan sammenlignes med markedsligevægten i modellen for fuldkommen konkurrence, hvor der er 
efficient ressourceallokering. 
312 Cooter (2007), s. 225. 
313 Coase (1960). 
314 Eide & Stavang (2001), s. 71. Formulering kaldes den stærke version af Coase-teoremet. 
315 Ibid. 
316 Ibid, s. 24. 
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information. Parterne kan være i besiddelse af information, som af forskellige årsager ikke 

bliver udvekslet parterne imellem og derved ikke indgår i aftalen. Grunden, til at der 

foreligger asymmetrisk information, er at parterne begrænset rationelle. Der vil derudover 

altid være omkostninger forbundet med en transaktion i større eller mindre grad for parterne 

for at udarbejde en kontrakt, som regulerer alle forudsete og uforudsete hændelser i 

kontraktforholdet og derfor skal transaktionsomkostningerne tages i betragtning.  

3.4.1. Begrænset rationalitet og asymmetrisk information. 
Forudsætningen om, at parterne er rationelle, betyder, at parterne er i stand til at vurdere og 

træffe det optimale valg ud fra deres egne præferencer, givet at den tilgængelige information 

om alle valgmuligheder og konsekvenserne af valgene er ubegrænset og pålidelig, og der ikke 

er nogen tidsfrist for beslutningen.317 Det er umiddelbart ikke svært at indse, at denne 

forudsætning ikke kan opfyldes i praksis. For det første vil alle beslutninger og transaktioner 

skulle ske indenfor en begrænset tidsfrist. For det andet vil individet ikke have den fornødne 

kapacitet til at kunne træffe det optimale valg, da det vil være umuligt for den menneskelige 

hjerne at bearbejde al information i en kompleks beslutning, hvilket blandt andet skyldes, at 

det ikke vil være muligt at forudse alle konsekvenser af en handling. Dette medfører, at 

parterne kun i stand til at tage tilfredsstillende valg frem for det optimale valg. At den 

tilgængelige information vil være begrænset, skyldes asymmetrisk information. Asymmetrisk 

information opstår for det første som følge af parternes private information, det vil sige den 

information, som en sælger har om sine egne forhold, præferencer og behov, men som er 

ukendt for køber og omvendt. Det er klart, at der kræves en vis deling af informationen for at 

parterne vil indgå en aftale.318 Der kan dog være tilfælde, hvor en part vil holde information 

skjult for modparten. Dette kan skyldes, at gevinsten ved at dele informationen er mindre end 

omkostningerne.319 En anden årsag kan være købers eller sælgers strategiske adfærd, som 

medfører at information med vilje bliver tilbageholdt for i egen interesse at opnå en større 

gevinst.320 

 

                                                           
317 Sorrn-Friese (2008), s. 26. Begrebet er oprindeligt defineret af Herbert A. Simon i Models of Bounded 
Rationality and Other Topics in Economics (1982). 
318 Eide & Stavang (2001), s. 36. 
319 Cooter (2007), s. 228. 
320 Sorrn-Friese (2008), s. 106. 
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3.4.2. Transaktionsomkostninger.  
Transaktionsomkostninger kan opdeles i søge-, forhandlings- og kontrolomkostninger. 

Søgeomkostninger er de omkostninger, som parterne afholder før aftaleindgåelsen og 

omfatter undersøgelser af varen generelt, hvilket inkluderer at finde sælgere, der kan opfylde 

købers behov og købers indsamling af tilbud. Forhandlingsomkostninger opstår under selve 

forhandlingen og omfatter omkostninger forbundet med informationsdeling, udarbejdelse af 

kontrakten og forhandling af aftalens vilkår, fx pga. forskel i parternes forhandlingsstyrke. 

Kontrolomkostninger er omkostninger, der opstår efter aftalens indgåelse, som parterne 

afholder i forbindelse med at håndhæve kontrakten, fx i form af købers undersøgelse af varen 

efter levering og sanktionering af sælgers misligholdelse.321 

Høje transaktionsomkostninger kan føre til, at efficiente kontrakter ikke bliver indgået. 

Ressourcer brugt på transaktionsomkostninger mindsker parternes gevinst af aftalen, da 

ressourcerne kunne være brugt i produktionen.322 Jo højere grad af usikkerhed omkring 

faktorer af betydning for aftalen, jo højere vil transaktionsomkostningerne være, da der er en 

større risiko forbundet med at indgå aftalen, og det er omkostningsfuldt for parterne at skulle 

fordele risikoen mellem dem. For eksempel vil transaktionsomkostninger for en aftale om køb 

af en liter mælk være meget lavere i forhold til en aftale om køb af computersoftware, da 

risikoen ved at købe en liter mælk er lavere end køb af computersoftware tilpasset købers 

behov. Transaktionsomkostninger er den væsentligste grund til, at parterne indgår 

ufuldstændige kontrakter, da de lader nogle forhold i kontrakten være åbne eller vage og 

undlader at bruge tid på at regulere disse forhold i aftalen for at spare omkostningerne 

forbundet med at klarlægge alle forhold i transaktionen. Man kan sige, at der sker en afvejning 

mellem omkostningerne ex ante ved at klarlægge risikoen for, at forholdene323 indtræffer, og 

de omkostninger parterne påføres ex post, fordi forholdene indtræffer og sandsynligheden for 

dette sker.324 Kontraktreglerne vil føre til et Pareto-efficient resultat ved at tage hensyn til 

transaktionsomkostningerne, sådan så reglerne fordeler de risici, som parterne har undladt at 

                                                           
321 Eide & Stavang (2008), s. 129.130. 
322 Eide & Stavang (2001), s. 168. 
323 Her menes der de forhold, som parterne kender til eller er i stand til at kunne forudse pga. den begrænsede 
rationalitet. 
324 Eide & Stavang (2008), s. 348. 



Sofie Stage Pedersen  d. 21. januar 2013 

  CM.jur. 

 

58 
 

tage hensyn til i aftalen pga. transaktionsomkostningerne, på den måde som parterne vil have 

forhandlet sig frem til i fraværet af transaktionsomkostninger. 325 

3.5. Misligholdelsesbeføjelser – det økonomiske rationale. 
Kontraktretten skal bidrage til at forudsætningerne i modellen for fuldkommen konkurrence 

bliver opfyldt ved at forsyne parterne med de optimale misligholdelsesbeføjelser, da parterne 

vil opnå et Pareto-efficient resultat, selvom kontrakten er ufuldstændig. 

Misligholdelsesbeføjelser kan ud fra et økonomisk synspunkt ses som en pris, som sælger skal 

betale for at bryde kontrakten, det vil sige, når han ikke har leveret en kontraktmæssig 

vare.326 Denne pris skal give parterne incitament til at have den efficiente adfærd, i tilfælde at 

sælger misligholder sin forpligtelse til at levere en vare i overensstemmelse med aftalen. Har 

parterne indgået en perfekt kontrakt, vil de have fastsat den optimale pris for misligholdelse. 

En perfekt kontrakt vil være efficient, da varen ender hos den part, hvor varens værdi er 

højest. Den perfekte kontrakt kan ikke opnås i praksis,327 og derfor opstår der et behov for, at 

kontraktretten fastsætter misligholdelsesbeføjelserne.  

En faktisk mangel vil som udgangspunkt forringe varens værdi for køber og dette kan 

medføre, at sælger værdsætter varen højere end køber. Udover værdiforringelsen af selve 

varen, kan der være andre faktorer, der samlet set forringer købers værdi af kontrakten. 

Formålet med misligholdelsesbeføjelserne er, at de skal skabe de rette incitamenter for 

parterne til at have den adfærd, som vil maksimere den samlede nytte. Der er to vigtige 

aspekter i forhold til at betragte misligholdelsesbeføjelser som en pris. For det første vil 

prisen for misligholdelse skulle fastsættes, så der skabes de rette incitamenter ex ante for 

sælger til at levere en mangelfri vare. I nogle tilfælde vil køber ligeledes foretage investeringer 

for at maksimere gevinsten af kontrakten, fx hvis varen skal indgå i købers produktion, og 

misligholdelsesbeføjelserne skal ligeledes skabe incitament ex ante for køber til at foretage 

optimal investering. Dette er ikke altid muligt, da parternes incitamenter kan påvirkes af 

asymmetrisk information og begrænset rationalitet, hvilket også er grunden til, at tvister om 

varens kontraktmæssighed opstår. Derfor vil prisen på misligholdelsesbeføjelser ligeledes 

fastsættes ud fra en ex post-efficiensbetragtning, så parterne opnår den højeste samlede nytte 

ud fra de sanktioner retten skaber, når kontraktbruddet er opstået. 

                                                           
325 Ibid. 
326 Cooter (2007), s. 208. 
327 Se infra afsnit 3.3. 
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3.5.1. Det efficiente kontraktbrud. 
I den økonomiske teori sker vurderingen af misligholdelsesbeføjelser ud fra sondringen 

mellem det efficiente kontraktbrud og efficient opfyldelse.328 Udgangspunktet er, at det er 

efficient at håndhæve en aftale, hvis begge parter ønsker, at aftalen skal håndhæves på 

tidspunktet for aftaleindgåelsen.329 I det fleste aftaler vil der passere et tidsrum imellem 

aftalens indgåelse og opfyldelse. Dette tidsrum er forbundet med usikkerhed omkring 

omstændigheder, som indtræffer efter tidspunktet for kontraktens indgåelse, men før 

tidspunktet for aftalens opfyldelse, og disse omstændigheder kan have indflydelse på 

parternes omkostninger, hvilket kan medføre at det ikke længere er efficient at håndhæve 

aftalen. En faktisk mangel opstår, når varen ikke er i overensstemmelse med det aftalte 

imellem parterne, og er derfor et brud på kontrakten. Den manglende overensstemmelse 

mellem varen og aftalen skyldes omstændigheder, der opstår i tidsrummet mellem aftalens 

indgåelse og opfyldelse. Denne usikkerhed kommer til udtryk ved, at konsekvenserne af den 

faktiske mangels opståen ikke er omfattet af kontrakten, fordi forhandlingsomkostningerne 

ved at specificere disse omstændigheder er højere end den forventede nytte ved 

specifikationen.330 Dette medfører yderligere omkostningerne, når kontraktbruddet opstår. Et 

kontraktbrud kan derfor være efficient, hvis sælgers omkostninger ved at opfylde aftalen er 

større end aftalens værdi for køber, herunder de af køber foretagne investeringer. Omvendt er 

opfyldelse af aftalen efficient, når sælgers omkostninger er lavere en købers værdi af aftalen. 

331 Dette forhindres imidlertid af udgangspunktet om ”aftaler skal holdes”, hvilket kan 

medføre at kontrakter, som rationelle parter ønsker at indgå, ikke bliver indgået, hvis der ikke 

er nogen sanktioner for brud på kontrakten.332 Sanktionerne skal derfor give parterne 

incitament til at indgå kontrakten og foretage den optimale opfyldelse og investering, så 

parterne opnår et Pareto-efficient resultat. Dette betyder, at køber vil være indifferent mellem 

opfyldelse og brud, når aftalen bliver indgået. Ud fra denne betragtning, skal parterne ved 

kontraktbrud stilles, som var kontrakten blevet opfyldt, det vil sige sanktionen vil være i form 

af positiv opfyldelsesinteresse. At parterne opnår et Pareto-efficient resultat ved positiv 

opfyldelsesinteresse kan belyses ud fra situationen, hvor parterne enten vil indgå eller ikke 

                                                           
328 Larouche (2010), s. 124. 
329 Cooter (2004), s. 195 samt Eide & Stavang (2008), s. 329. Dette vil ikke blive behandlet, nærmere i 
fremstillingen, da fokus er på rationalet bag misligholdelsesbeføjelser, som forudsætter at aftalen er gyldig. 
330 Priest (1978), s. 963. 
331 Miceli (2004), s. 129. 
332 Eide & Stavang (2001), s. 188. 
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indgå kontrakten, og køber erstattes efter den positive opfyldelsesinteresse ved kontraktbrud, 

det vil sige købers pay-offs er ens, uanset om sælger opfylder eller bryder kontrakten.333 I 

nogle tilfælde vil køber foretage en investering for at opnå en større gevinst ved at sælger 

opfylder. Købers incitament til at investere kan have indflydelse på den samlede gevinst af 

aftalen, og derfor vil købers pay-off være anderledes end dem, der fremgår nedenfor af tabel 

1.1. Købers investering vil dog være udeladt i det følgende, for det første fordi relevansen af 

købers investering vil være begrænset i køb af varer,334 og for det andet er en forenkling af 

modellen tilstrækkelig til at klarlægge rationalet bag misligholdelsesbeføjelserne. 

Der er enten lav eller høj usikkerhed om omstændigheder, som kan indtræffe efter 

tidspunktet for aftaleindgåelsen, men før opfyldelsestidspunktet. Usikkerheden udtrykkes 

ved, at sælgers omkostninger ved at opfylde, når kontrakten er indgået, enten er lave eller 

høje. Herved kan opstilles et eksempel på et forhandlingsspil, hvor køber og sælgers pay-offs 

fremgår af de forskellige handlinger: 

 SÆLGER 
 
 
KØBER 

 Opfyldelse v. 
lave 
omkostninger = 
1 

Opfyldelse v. 
høje 
omkostninger = 
4 

Kontraktbrud 

Indgår kontrakt 
 

(2,3) (2,-2) (2,-1) 

Indgår ikke 
kontrakt 

(0,0) (0,0) (0,0) 

Tabel 1.1. Forhandlingsspil m/u kontrakt og med to mulige opfyldelsesomkostninger. 

Tabel 1.1. illustrerer, at køber under positiv opfyldelsesinteresse altid vil vælge at indgå 

kontrakten, da køber opnår pay-off på 2 frem for et pay-off på 0. Når sælger har lave 

opfyldelsesomkostninger, vil sælger opfylde kontrakten for at opnå det højeste pay-off. Har 

sælger derimod høje omkostninger ved opfyldelse, vil sælger bryde kontrakten. Det Kaldor-

Hicks efficiente resultat er det, hvor parterne opnår størst fælles pay-off, og dette afhænger af 

om sælgers opfyldelsesomkostninger er lave eller høje. Ved lave opfyldelsesomkostninger, vil 

opfyldelse af kontrakten være det efficiente, da det samlede pay-off er 5, mens det samlede 

pay-off for brud er 1. Har sælger derimod høje opfyldelsesomkostninger, vil det efficiente 

være at bryde kontrakten, da det samlede pay-off er 1 imod pay-off ved at opfylde, som er 0. 
                                                           
333 Ibid, s. 191. 
334 Wagner (2012), s. 7. 
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Dette resultat er udelukkende afhængigt af sælgers omkostninger ved opfyldelse, da købers 

pay-off vil være det samme, uanset om sælger opfylder eller bryder kontrakten. Erstatning 

efter positiv opfyldelsesinteresse er derfor Kaldor-Hicks efficient. Erstatning efter den 

positive opfyldelsesinteresse medfører, at køber ikke stilles dårligere ved kontraktbrud end 

ved opfyldelse, og sælger vil opnå en højere gevinst ved brud, hvis opfyldelsesomkostninger 

er høje uden at stille køber dårligere, hvilket alt i alt fører til et Pareto-efficient resultat.335  

Ud fra dette resultat vil erstatning efter positiv opfyldelsesinteresse være den sanktion, som 

fører til, at sælger har det rette incitament til at levere en vare, der er i overensstemmelse 

med aftalen og parterne vil derfor indgå en Pareto-efficient aftale. Teorien om det efficiente 

kontraktbrud tager som sådan ikke direkte stilling til købers adgang til at hæve kontrakten. 

Købers adgang til at hæve kan ud fra et ex-ante incitamentsrationale begrundes ved at den 

positive opfyldelsesinteresse ikke tager højde for købers subjektive forhold, som besværliggør 

en korrekt beregning af købers værditab.336  

Udgangspunktet for bedømmelsen af misligholdelsesbeføjelserne er, at sælger har brudt 

kontrakten, og derfor skal teorien om det efficiente kontraktbrud modificeres en smule. 

Teorien opererer ud fra et ex ante-rationale, som forklarer parternes incitamenter til at 

opfylde aftalen, men tager ikke højde for incitamentet bag hæveadgangen eller om varens 

værdi er højest for sælger eller køber, når bruddet er opstået.337 Et brud på kontrakten vil 

enten medføre, at parterne hæver aftalen, køber kræver afslag i prisen eller køber kræver 

naturalopfyldelse i form af afhjælpning af manglen. Afhjælpning medfører erstatning efter den 

positive opfyldelsesinteresse, da afhjælpningen samt evt. erstatning skal stille køber, som hvis 

aftalen var blevet opfyldt korrekt. Derimod vil konsekvenserne af ophævelse være, at 

virkningerne af aftalen skal ophæves og stille parterne, som hvis aftalen ikke var indgået. 

Uanset hvad, vil parterne have afholdt nogle omkostninger inden kontraktbruddet og dette vil 

medføre erstatning efter den negative kontraktinteresse.338 Det efficiente kontraktbrud er 

derfor anvendelig på den måde, at den danner grundlag for forklaringen af hvilke rationaler, 

der er for de forskellige misligholdelsesbeføjelser, som medfører, at parterne vil have den 

efficiente adfærd, når sælger har leveret en vare, der er i uoverensstemmelse med aftalen og 

                                                           
335 Eide & Stavang (2008), s. 331. 
336 Lando (2010), s. 4. Se bilag 1. 
337 Wagner (2012), s. 7. 
338 Jf. erstatningsreglerne i CISG og CESL. 
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derved har brudt kontrakten. Dette skal forklare, om misligholdelsesbeføjelserne medfører, at 

parterne vil opnå et Pareto-efficient resultat. Teorien vil derfor skulle anvendes for at 

klarlægge, hvornår det er efficient for parterne at hæve frem for at afhjælpe, og hvilke 

omkostninger, der er forbundet hermed, hvis sælger har leveret en vare, som ikke er i 

overensstemmelse med aftalen under de forskellige retsregler.  

Grundlaget for denne vurdering sker ud fra minimeringen af de omkostninger, der er 

forbundet med hhv. at hæve og opfylde.  

3.5.2. Omkostninger ved misligholdelsesbeføjelserne. 
For at forstå det økonomiske rationale bag misligholdelsesbeføjelser, er det nødvendigt at 

definere omkostningerne ved beføjelserne ud fra betragtningen om, at 

misligholdelsesbeføjelser kan ses som en pris på misligholdelse eller omkostninger ved at 

hhv. hæve og opfylde kontrakten om man vil. Misligholdelsesbeføjelserne kan opdeles i tre 

kategorier – afhjælpning, ophævelse og afslag i prisen. Erstatning foretages efter den positive 

opfyldelsesinteresse eller negative kontraktinteresse og er en supplerende 

misligholdelsesbeføjelse, som udtrykker udmålingen af prisen på de rettigheder de øvrige 

misligholdelsesbeføjelser giver køber, og vil derfor indgå indirekte i den økonomiske 

definition. Afslag i prisen er juridisk set en beføjelse for sig selv, men udtrykker en form for 

økonomisk kompensation og kan derfor betragtes som at høre under erstatning,339 og vil som 

regel svare til omkostningerne ved afhjælpning, da køber selv vil forsøge at afhjælpe manglen. 

Derfor vil fokus være på afhjælpning og ophævelse, da disse beføjelser udelukker hinanden. 

Omkostninger ved misligholdelse kan deles op i to typer: allokerings- og 

distributionsomkostninger.340 Allokeringsomkostninger er de eksterne omkostninger, der 

opstår på grund af misligholdelsen, det vil sige omkostninger forbundet med omfordeling af 

ressourcer til eksterne forhold, som har indflydelse på parternes fælles værdi, fx 

fragtomkostninger. Distributionsomkostninger er de interne omkostninger ved 

misligholdelsen, det vil sige transaktionsomkostninger forbundet med omfordeling af 

ressourcer mellem parterne, som har indflydelse på fordelingen af den samlede værdi, fx 

sælgers betaling af erstatning til køber. Sagt på en anden måde vil en minimering af 

allokeringsomkostninger betyde en større kage til fordeling og en minimering af 

                                                           
339 I den juridiske analyse er det antaget, at afslag i prisen har begrænset anvendelse i praksis, da denne beføjelse 
er indirekte dækket af erstatningsbestemmelserne. 
340 Priest (1978), s. 963.  



Sofie Stage Pedersen  d. 21. januar 2013 

  CM.jur. 

 

63 
 

distributionsomkostningerne vil fordele kagen mellem parterne optimalt. Sammenhængen 

mellem de to typer omkostninger er, at en minimering af allokeringsomkostninger generelt vil 

maksimere parternes samlede nytte, uanset hvilke distributive omkostninger parterne skal 

afholde. Distributionsomkostningerne er dog ikke uden betydning for 

allokeringsomkostningerne, fordi parterne hver især ønsker at mindske deres omkostninger, 

hvilket kan have indflydelse på de samlede omkostninger.341 

Misligholdelsesbeføjelserne skal påvirke parternes adfærd på den måde, at parterne vil 

minimere de samlede omkostninger og dette opnå gennem en optimal fordeling af parternes 

egne omkostninger. Omkostningerne ved de forskellige misligholdelsesbeføjelser, har 

forskellig indflydelse på parternes adfærd. Hvis den fordeling som opnås gennem 

kontraktrettens misligholdelsesbeføjelser ikke er optimal, vil parterne i egen interesse 

forsøge at påvirke fordelingen for selv at opnå en større gevinst, uanset om dette kan betyde, 

at den overordnede nytte bliver mindre.342 Jeg vil inddrage reglerne i CISG og CESL om 

fordelingen af omkostningerne, og derfor vil allokerings- og distributionsomkostninger blive 

behandlet samlet.343 Det vil i senere afsnit blive analyseret, om fordelingen af omkostningerne 

efter CISG og CESL fører til en omkostningsminimering og dermed efficiente 

misligholdelsesbeføjelser.344 

Afhjælpning i form af reparation indebærer, at køber kan vælge at beholde den mangelfulde 

vare og få varen repareret enten af sælger eller tredjemand, så den er i overensstemmelse 

med kontrakten,345 eller på anden måde justere sine forhold, så varen kan anvendes til 

formålet. Afhjælpning i form af omlevering indebærer, at køber tilbageleverer varen til sælger, 

som afskaffer den mangelfulde vare og leverer en ny vare. Købers værditab ved at beholde 

den mangelfulde vare skal beregnes, for tabet kan erstattes af sælger.346  

Omkostningerne forbundet med reparation vil være reparationsomkostninger, som sælger 

skal afholde for at udbedre manglen. Dette kan for eksempel være udskiftning af de leverede 

                                                           
341 Priest (1978), s. 963.  
342 Priest (1978), s. 966. 
343 I Priests defineres omkostningerne hver for sig, men da artikel tager udgangspunkt i amerikansk køberet, vil 
den kun anvendes for at klarlægge hvilke omkostninger, der er ved misligholdelsesbeføjelserne.  
344 Infra afsnit 3.6.2. 
345 Reparation vil ifølge Priest (1978) blive udført af køber, hvilket adskiller sig fra reglerne om afhjælpning i 
CESL og CISG. 
346 Dette vil være i form af et afslag i prisen. 
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bøgers omslag, da der er en trykfejl på bøgernes forside. Hvis køber ikke vælger reparation, 

men beholder varen, vil køber skulle afholde justeringsomkostninger, som indebærer 

omkostninger ved at tilpasse de forhold, hvori den mangelfulde vare skal anvendes. Et 

eksempel på forhold, der skal tilpasses, kan være, at købers produktionsanlæg skal tilpasses 

for at kunne bearbejde den mangelfulde plastik ved den rette temperatur, som viser sig at 

være højere end beregnet. Reparation medfører ligeledes indirekte omkostninger i forhold til 

at køber forsinkes i at anvende varen eller at opfylde eventuelle forpligtelser til tredjemand. 

Eksempler på dette kan være, at køber forhindres i at installere et bestemt regnskabsprogram 

på den købte computer, som er mangelfuld eller det købte stof til produktion af sofabetræk 

smitter af, hvilket forhindrer produktionen og videresalget. Disse omkostninger vil dog højst 

sandsynligt kunne erstattes som tabt fortjeneste.347  

Omkostningerne ved omlevering er forbundet med sælgers afskaffelse af den mangelfulde 

vare og levering af en substituerende vare. Hvis muligt vil sælger forsøge at videresælge den 

mangelfulde vare til en anden køber. De direkte omkostninger vil derfor være forskellen 

mellem salgsprisen på den defekte vare til en anden køber og prisen på den substituerende 

vare. Ved begge former for afhjælpning vil parterne afholde omkostninger i forbindelse med 

forsendelse af varen, enten når sælger skal udbedre manglen eller varen skal tilbageleveres og 

en substituerende vare skal leveres. Dertil kommer omkostningerne ved beregningen af tabet. 

Det vil være efficient at reparere, hvis reparationsomkostningerne er lavere end 

omkostninger for omlevering (når der tages højde for de øvrige transaktionsomkostninger). 

Ophævelse af købet indebærer derimod, at køber tilbageleverer varen til sælger og sælger vil 

derfor afskaffe varen eller benytte den på anden måde fx ved at sælge den til en anden køber. 

Allokeringsomkostningerne ved at hæve vil være omkostninger ved tilbagelevering af varen 

til sælger ligesom ved omlevering, købers omkostninger ved køb af en substituerende vare og 

omkostninger ved at afskaffe den mangelfulde vare. Sælger vil sælge den mangelfulde vare til 

en anden køber og derfor vil omkostningerne skulle beregnes som forskellen mellem 

salgsprisen på den defekte vare og den oprindelige kontraktpris. Dertil kommer de 

administrative omkostninger forbundet med sælgers videresalg og købers dækningskøb samt 

beregning af tabet.  

                                                           
347 Jf. hhv. art. 160 CESL og 74 CISG. 
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Det er efficient at hæve frem for at afhjælpe, hvis de samlede omkostninger ved at hæve er 

lavere end ved at afhjælpe og omvendt. 

Omkostninger ved at omlevere er umiddelbart de samme som omkostningerne ved at hæve, 

da sælger i begge tilfælde skal afskaffe den mangelfulde vare.348 Dette er ikke ensbetydende 

med, at beføjelserne vil give det samme resultat, da der kan være tilfælde, hvor reparation 

ikke er mulig, men købers værdi af den mangelfulde vare er større end sælgers, og dermed 

bør parterne vælge omlevering frem for at hæve. At dette ikke fremgår, skyldes at 

ovenstående omkostningerne ikke tager højde for parternes information, risikoprofil og 

subjektive værdi af varen.  

Sammenhængen mellem parternes ønske om at maksimere fælles nytte og minimeringen af 

omkostningerne kan udtrykkes ved, at parterne vil hæve frem for at afhjælpe, når den 

mangelfulde vare har højere værdi for sælger end for køber,349 hvilket stemmer overens med 

den øvrige teori.350 Klarlæggelsen af omkostningerne giver svar på hvilke omkostningerne, 

som parterne skal tage højde for ved de forskellige misligholdelsesbeføjelser Ovenstående 

siger ikke meget om, hvilken værdi varen har for parterne, når der opstår en mangel.  Det kan 

generelt være en besværlig opgave at fastlægge købers og sælgers værdi, da der kan være stor 

usikkerhed forbundet hermed pga. transaktionsomkostninger og asymmetrisk information, 

og det kan have stor betydning i forhold til hvilken misligholdelsesbeføjelse, der vil være 

efficient i en given situation.  

 

 

 

 

                                                           
348 Dette synspunkt er modsat synspunktet i Priest (1978), som tager udgangspunkt i UCC, hvor køber kan vælge 
at afskaffe varen og foretage dækningskøb, hvis køber beholder den mangelfulde vare, s. 964. Priest behandler 
derfor ikke omlevering og Priests synspunkt er fraveget i fremstillingen, da køber kun vil foretage dækningskøb, 
såfremt kontrakten hæves.  
349 Priest (1978), s. 965. 
350 Supra afsnit. 3.4. 
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3.6. Forskelle mellem CISG og CESL. 
Ved den komparative juridiske analyse var der navnlig to forskelle mellem CISG og CESL, der 

som i sin helhed kan have indflydelse på parternes adfærd, hvilket er købers adgang til at 

kræve omlevering efter CESL, selvom manglen ikke er væsentlig, samt tilsidesættelsen af 

misligholdelsesbeføjelser, når sælger tilbyder reparation.  

Forskellene vurderes ud fra en omkostningsbetragtning, det vil sige, hvilken regel som vil 

minimere transaktionsomkostningerne, da en minimering af disse omkostninger vil 

maksimere parternes samlede nytte. 351 De omkostninger, der fokuseres på, er forhandlings- 

og håndhævelsesomkostninger. Misligholdelsesbeføjelserne skal for det første udfylde den 

ufuldstændige aftale mellem parterne. Udfyldning af aftalen skal føre til det efficiente resultat, 

som parterne selv ville have aftalt at inkludere i kontrakten, såfremt der ikke var nogen 

transaktionsomkostninger, det vil sige, hvis parterne ville være i stand til at indgå en perfekt 

kontrakt.352 Hvis misligholdelsesbeføjelserne er efficiente har det ligeledes den konsekvens, at 

håndhævelsesomkostningerne mindskes, da parterne undgår omkostningerne ved at skulle 

klarlægge sælger og købers rettigheder ex post.  

3.6.1. Sælgers tilbud om afhjælpning. 
Sælger kan tilbyde afhjælpning efter hhv. art. 48 CISG og art. 109 CESL. Efter CESL og CISG kan 

sælger tilbyde afhjælpning, når køber har meddelt sælger, at varen lider af en faktisk mangel. 

Efter CESL kan køber ikke gøre nogen af de øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende, 

bortset fra tilbageholdelse af egen ydelse, det vil sige betaling for varen,353 når sælger har 

tilbudt afhjælpning, hvilket betyder, at køber som udgangspunkt ikke kan hæve købet, uanset 

om manglen er væsentlig. Sælger kan ligeledes tilbyde afhjælpning efter art. 48 CISG, men 

denne beføjelse har ikke ligeså vidtrækkende konsekvenser som art. 109 CESL, da sælger ikke 

kan tilbyde at afhjælpe, hvis køber har givet meddelelse til sælger om, at kontrakten hæves.354 

CESL adskiller sig på den måde fra CISG, forudsat at manglen er væsentlig, at det er sælger, 

der afgør om der skal foretages afhjælpning frem for at hæve købet, hvorimod retten til at 

afgøre dette ligger hos køber ifølge CISG, da en meddelelse fra køber, om at aftalen hæves, 

ikke tilsidesættes af sælgers tilbud om afhjælpning. Det kan være inefficient at afskære køber 

                                                           
351 Disse omkostninger fremgår af afsnit 3.5.2. 
352 Priest (1978), s. 961. 
353 Art. 106(2)(a) CESL. 
354 Art. 48(1) CISG: ”Subject to article 49…” 
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fra hævebeføjelsen, hvis parternes samlede nytte ved at hæve er større end den samlede nytte 

ved at afhjælpe. 

 

I CESL er sælgers tilbud om afhjælpning begrænset til, at køber kan afslå sælgers tilbud om 

afhjælpning, hvis afhjælpningen ikke foretages straks eller uden væsentlig ulempe for køber, 

hvis køber ikke har tillid til, at sælger vil opfylde fremtidige forpligtelser, eller hvis det er en 

væsentlig misligholdelse at opfyldelsen forsinkes.355 De to sidstnævnte tilfælde behandler 

afslag pga. væsentlig misligholdelse, hvilket ligesom CISG, giver køber ret til at hæve.356 At 

køber kan hæve, fordi køber har mistet tilliden til sælgers fremtidige samarbejdsvilje eller 

fordi forsinket opfyldelse vil udgøre en væsentlig misligholdelse, siger ikke meget om 

karakteren af den faktiske mangel, hvilket medfører, at køber umiddelbart ikke kan hæve, 

selvom manglen af væsentlig.357 Det første grundlag for købers afslag, at afhjælpningen skal 

foretages straks og uden væsentlig ulempe, er det samme som i CISG, og dermed 

hovedårsagen til at sælgers tilbud om afhjælpning kan afslås af køber. At afhjælpningen skal 

foretages uden væsentlig ulempe for køber, indeholder en vurdering af om tilbuddet om 

afhjælpningen påfører køber betydelige tab, som kunne have været undgået, hvis sælger ikke 

havde tilbudt afhjælpning. Det afgørende krav for vurderingen af, om det er efficient at 

sælgers tilbud om afhjælpning tilsidesætter købers meddelelse om ophævelse, selvom 

manglen er væsentlig, er altså, at afhjælpningen ikke må være en væsentlig ulempe for køber.  

Som tidligere nævnt, hænger det efficiente valg mellem misligholdelsesbeføjelser sådan 

sammen, at parterne vil vælge afhjælpning, når sælgers omkostninger er lavere end købers 

værdi, og omvendt vil hævebeføjelsen være efficient, når sælgers omkostninger er højere end 

købers værdi.358 Begynder vi med udgangspunktet, at manglen er væsentlig, hvilket følger af, 

at køber har fremsat meddelelse om at hæve købet til sælger, skal betydningen af en væsentlig 

mangel for parternes værdi først klarlægges. Herefter kan det vurderes, om begrænsningen af 

sælgers tilbud, at afhjælpningen skal være til væsentlig ulempe for køber, er tilstrækkelig til at 

begrunde, at sælgers tilbud om afhjælpning kan tilsidesætte meddelelsen om, at købet hæves, 

når der foreligger en væsentlig mangel. 

                                                           
355 Art. 109(4) CESL. 
356 Art. 114(1). 
357 Supra afsnit 2.5.1. 
358 Supra afsnit 3.5.2. 
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3.6.1.1. Vurdering af kravet til en væsentlig mangel. 
Bedømmelsen af væsentlighedskravet til manglen er overordnet set ens for CISG og CESL, 

hvor en mangel er væsentlig, hvis den i betydelig grad vil fratage de forventninger, køber 

havde til kontrakten. Dette er dog betinget af, at sælger ikke kunne forudse denne konsekvens 

af misligholdelsen. Er en mangel væsentlig, kan køber vælge mellem afhjælpning og 

ophævelse ifølge CISG. Køber kan ligeledes vælge at hæve efter CESL, hvis manglen er 

væsentlig, med mindre sælger tilbyder afhjælpning. Hvis sælger vælger at tilbyde afhjælpning, 

skal sælger afholde alle omkostninger forbundet med afhjælpningen.359  

Når køber har fremsat meddelelse til sælger om at købet hæves, indebærer det, at køber vil 

foretrække at hæve købet, når der foreligger en væsentlig mangel, hvis købers gevinst af 

aftalen er betydeligt mindre, end hvis manglen ikke var væsentlig, og køber vil derfor ikke 

opnå den forventede nytte af kontrakten. Det kan dog forholde sig sådan i nogle tilfælde, at 

selvom manglen er væsentlig, kan varens værdi være større for køber end for sælger, og 

derfor vil køber ikke altid vælge at hæve, hvis manglen er væsentligt, da uanset om det er 

køber, der kræver afhjælpning, eller det er sælger, der tilbyder afhjælpning, vil afhjælpning 

være at foretrække. Dette er i overensstemmelse med art. 48 CISG, som afskærer sælger fra at 

tilbyde afhjælpning i tilfælde, hvor køber udøver sin ret til at hæve, fordi manglen er 

væsentlig. Man kan derfor sige, at fremsætter køber meddelelse til sælger om at hæve købet, 

vil dette være et udtryk for, at købers værdi er forringet i en sådan grad, at varens værdi for 

køber er tæt på nul.  

Hvis sælgers værdi af varen ligeledes er 0, fx fordi varen er specialfremstillet, vil sælger derfor 

tilbyde afhjælpning, uanset hvilken værdi den mangelfulde vare har for køber. Man kan dog 

diskutere om en sådan situation vil opstå ift. kravet om manglens væsentlighed. For det første 

vil afhjælpning skulle være mulig. En væsentlig mangel kan være af sådan en karakter, at især 

reparation vil være umulig. Er varen derudover et enestående eksemplar, vil omlevering 

ligeledes heller ikke være mulig, og den eneste mulighed er at hæve aftalen. Tilsidesættelsen 

af købers meddelelse om at hæve, vil derfor ikke have betydning i sådan en situation, da 

sælger ikke kan udføre afhjælpning.  

Der vil dog være tilfælde, hvor afhjælpning er mulig, selvom manglen er væsentlig, men hvor 

køber alligevel vil foretrække at hæve. Hvis sælgers værdi er mindre end købers, vil kravet til 

manglens væsentlighed ikke være tilstrækkelig. Dette skyldes, at køber efter CISG vil hæve 

                                                           
359 Art. 109(2) CESL og CISG art. 48. 
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købet, og dette er inefficient, da varen vil ende hos sælger, selvom sælgers værdi af varen er 

mindst. Her vil den efficiente regel være, at sælger kan tilsidesætte købers meddelelse om at 

hæve købet, jf. art. 109 CESL, da varen vil ende hos køber.  

 

3.6.1.2. Tilsidesættelse af købers meddelelse?  
Hvis udgangspunktet er, at afhjælpning er mulig, vil det derfor først og fremmest skulle 

undersøges, om sælgers værdi af varen er lavere end købers, da sælger som udgangspunkt vil 

tilbyde afhjælpning, hvis sælgers værdi af den mangelfulde vare er lavere end købers værdi.  

Dette måles ved, at sælgers omkostninger ved at hæve skal være højere end forskellen mellem 

sælgers og købers værdi.360 Som sagt, kan sælgers og især købers værdi være vanskelige at 

klarlægge.361 Det kan derfor være nyttigt at se på sælgers og købers værdi af varen fri for 

mangler. Her vil sælgers værdi være forskellen mellem salgsprisen og produktions-

omkostningerne, og købers værdi vil være salgsprisen. Af dette fremgår ligeledes, at en 

mangelfri vare vil have størst værdi for køber, hvilket er en naturlig følge af, at parterne i 

første omgang vælger at indgå en aftale. Indføres nu, at varen lider af en mangel, vil køber 

påføres et værditab. Det antages, at manglen er af sådan en karakter, at varen bliver værdiløs 

for sælger. Uanset hvad, vil sælger skulle afholde omkostningerne for afhjælpningen, og 

såfremt afhjælpning er mulig, vil det ikke være efficient for parterne at hæve, da købers værdi 

af varen vil være større end sælgers, når sælger kan mindske købers værditab ved 

afhjælpning. Dette taler for, at købers meddelelse om at hæve aftalen tilsidesættes af sælgers 

tilbud om afhjælpning.  

Hvad hvis den mangelfulde vare ikke er værdiløs for sælger? For at afgøre om det er efficient, 

at sælgers tilbud om afhjælpning tilsidesætter købers meddelelse om at hæve i denne 

situation, skal parternes adfærd pga. de forskellige misligholdelsesbeføjelser undersøges. 

Afhjælpning vil som sagt være efficient, når omkostningerne ved afhjælpning er mindre end 

ved at hæve, og købers værdi er større end sælgers. Problemet med dette er, at købers 

værditab kan være svært at fastlægge, og derfor vil det først og fremmest være relevant at se 

på parternes incitamenter, som reglerne i hhv. CISG og CESL giver køber og sælger. 

Udgangspunktet er, at (et tilbud om) afhjælpning giver parterne de rette incitamenter ex ante, 

                                                           
360 Lando (2010), s. 3. Se bilag 1. 
361 Supra afsnit 3.5.2. 
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når omkostningerne ved afhjælpning akkurat svarer til købers værditab. Ud fra denne 

betragtning er tilsidesættelsen af købers meddelelse i CESL uden betydning, da sælger vil 

tilbyde afhjælpning, når køber ønsker afhjælpning og omvendt. Er købers værditab derimod 

svært at fastlægge, kan tilsidesættelsen af købers meddelelse have betydning for parternes 

incitamenter, især hvis køber tillægger varen en subjektiv værdi. Dette vil for eksempel være 

tilfældet, som tidligere nævnt, når køber ønsker at hæve, selvom afhjælpning er mulig. Ifølge 

CISG, vil købers meddelelse om at hæve ikke gøre det muligt for sælger at tilbyde afhjælpning. 

Dette vil give sælger incitament til at levere en mangelfri vare i overensstemmelse med 

aftalen, da sælgers omkostninger ved at hæve umiddelbart er højere end omkostninger ved at 

afhjælpe. Sælger vil så vidt muligt forsøge at undgå, at varen lider af en mangel for at 

begrænse købers værditab, hvis manglen opstår, så afhjælpning er tilstrækkelig til at 

begrænse tabet. Derimod, hvis sælger kan tilsidesætte købers meddelelse om at hæve købet, 

vil sælger have lavere incitamenter til at sikre at varen stemmer overens med aftalen. Her 

spiller kravet til at manglen skal være væsentlig ind. I fraværet af et sådan krav, vil køber frit 

kunne hæve aftalen, hvilket giver plads til købers opportunisme. Fx i tilfælde af at varens 

markedsværdi er faldet, vil køber foretrække at hæve købet, hvis varen er mangelfuld, for at 

købe en tilsvarende vare fri for mangler til den lavere markedspris.362 Her vil kravet til at 

manglen skal være væsentlig begrænse købers opportunisme, da værditabet ved en 

uvæsentlig mangel kan mindskes, og i de fleste tilfælde elimineres, ved afhjælpning i form af 

reparation. Sælger lider et større værditab end køber, når købet hæves, og det vil derfor ikke 

være efficient at give køber adgang til at hæve, med mindre manglen er væsentlig, da købers 

gevinst ved at hæve er mindre end sælgers tab.  

På den anden side, er der forhold, der kan tale for at sælgers tilbud om afhjælpning kan 

tilsidesætte købers meddelelse om at hæve. I tilfælde af, at manglen først opdages efter køber 

har taget varen i brug, vil den brugte vares værdi være betydelig mindre, end hvis varen var 

mangelfuld, men i øvrigt ikke brugt. Det vil være vanskeligt for sælger at begrænse det 

yderligere fald i varens værdi, da en brugt vare er sværere at videresælge til en anden køber 

end en mangelfuld ubrugt vare, hvor manglen kan afhjælpes. Der kan være betydelige 

omkostninger forbundet med at den mangelfulde vare skal ”afinstalleres” og leveres tilbage til 

sælger, hvis varen for eksempel indgår i en større installation fx integrering af solceller i en 

                                                           
362 Wagner (2012), s. 12 samt Priest (1978), s. 966.   
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bygning. Dertil kommer, at køber ikke er forpligtet til at betale for brugen af varen i perioden 

inden manglen opdages,363 og i sådanne tilfælde kan det være efficient, at sælgers tilbud om 

afhjælpning kan tilsidesætte købers meddelelse om at hæve, fordi køber vil være tilbøjelig til 

at hæve, forudsat at manglen er væsentlig, mens sælgers omkostninger begrænses ved at 

tilbyde afhjælpning.  

Ud fra ovenstående er det klart, at det generelt afhænger af den enkelte sags omstændigheder, 

hvornår tilsidesættelse af købers meddelelse om at hæve i CESL vil være efficient. Som 

udgangspunkt kan det dog konkluderes, at når afhjælpning ikke er mulig, vil tilsidesættelsen 

af købers meddelelse i CESL ikke have nogen effekt på parterne. Købers meddelelse om at 

hæve er udtryk for, at købers værdi af varen er forringet i betydeligt grad. Hvis afhjælpning er 

mulig og sælgers værdi af varen ligeledes er forringet i betydelig grad, kan det tale for, at 

meddelelse om at hæve skal tilsidesættes, da sælger kan mindske købers værditab. Hvis 

hæveadgangen derimod ikke begrænses af sælgers tilbud om afhjælpning, vil sælgers 

incitamenter til at levere en vare i overensstemmelse med aftalen øges. Dertil kommer, at 

kravet om at manglen skal være væsentlig begrænser købers opportunisme. Dette taler for at 

CISG skal anvendes. Dog har art. 109 CESL samme begrænsende effekt på købers 

opportunisme, og i tilfælde, hvor kravet til manglens væsentlig ikke er tilstrækkeligt, vil CESL 

give det efficiente resultat.  

Hvis køber først opdager manglen, efter at varen er taget i brug, hvilket vil gælde i tilfælde, 

når der foreligger en faktisk mangel, begrænses sælgers omkostningerne, hvis sælgers tilbud 

om afhjælpning kan tilsidesætte købers meddelelse, og hermed vil sælgers tilbud om 

afhjælpning, jf. art. 109 CESL, give den efficiente beføjelse. 

Alt i alt peger resultaterne i retning af, at art. 109 CESL giver det efficiente resultat. 

 

Ovenstående viser ligeledes, at købers adgang til at afslå sælgers tilbud om afhjælpning, hvis 

afhjælpning er en væsentlig ulempe for køber, vil mindske konsekvenserne af, at sælgers 

tilbud kan tilsidesætte købers meddelelse om at hæve købet. Hvis afhjælpningen er til 

væsentlig ulempe for køber, vil dette højst sandsynligt lede til det samme resultat efter CISG 

og CESL, uanset om sælgers tilbud om afhjælpning begrænses af købers meddelelse om at 

hæve, da det i sidste ende er sælger, der skal dække omkostningerne for købers tab. Et tab 
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som langt vil overstige omkostningerne ved at hæve. Derfor er der grund til at formode, at 

kravet til at afhjælpningen kan afslås, fordi det vil være til væsentlig ulempe for køber, er 

tilstrækkelig til at begrunde tilsidesættelsen af købers meddelelse. 

3.6.2. Omlevering kontra reparation. 
Den anden forskel mellem CISG og CESL, er købers adgang til at kræve omlevering frem for 

reparation. I ovenstående analyse er der ikke gjort forskel på, om sælgers afhjælpning udføres 

i form af reparation eller omlevering. Forskellen mellem disse to former for afhjælpning er 

ikke ubetydelig, da det som udgangspunkt naturligvis vil være billigere for sælger at reparere 

end at levere en substituerende vare,364 og denne forskel bør undersøges i lyset af 

ovenstående analyse. 

Ifølge art. 46 CISG kan køber kræve reparation, uafhængig om manglen er væsentlig, mens 

manglen skal være væsentlig for at køber kan kræve omlevering. Ifølge art. 110 CESL kan 

køber kræve reparation og omlevering uanset om manglen er væsentlig, men denne ret er 

betinget af sælgers tilbud om afhjælpning. Forskellen i CESL mellem om det er sælger der 

tilbyder eller køber der kræver afhjælpning vil ikke have den store betydning i praksis, da det 

i sidste ende vil være op til sælger, om afhjælpning skal foretages i form af reparation eller 

omlevering.365 Det skal derfor undersøges, om det er efficient, at det er køber, der kan vælge 

imellem omlevering og reparation, jf. CISG, eller om retten til at vælge imellem reparation og 

omlevering bør være hos sælger, jf. CESL.  

Ud fra ovenstående teori,366 vil parterne som udgangspunkt reparere, når de samlede 

omkostninger er lavere ved reparation end ved omlevering. Omlevering er generelt en dyrere 

beføjelse, da sælger skal erstatte den mangelfulde vare med en ny vare, og det vil høre til 

særtilfælde, at reparation er dyrere end omlevering. Hvis reglerne i CESL og CISG ikke tages i 

betragtningen, vil det generelt være sådan, at køber vil foretrække at få erstattet den 

mangelfulde vare med en helt ny vare, da reparationen bl.a. vil skabe en usikkerhed for køber 

om reparationen er tilstrækkelig. Dertil kommer, at køber ikke bliver forsinket ved 

omlevering, da omlevering som regel kan ske straks, med mindre varen skal fremstilles 

specielt til køber. Sælger vil derimod generelt vælge at reparere varen, da reparation som 

                                                           
364 Se supra afsnit 3.5.2. 
365 Dette kan sluttes modsætningsvist af art. 111, som kun giver forbrugeren ret til at vælge mellem reparation 
og omlevering. 
366 Supra afsnit 3.5.2. 
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regel er den billigste beføjelse. Hvis vi først betragter situationen, hvor omlevering ikke er 

betinget af, at manglen skal være væsentlig, skal købers værdiforøgelse af omlevering være 

højere end stigningen i omkostningerne for sælger ved at omlevere, for at det kan det tale for 

at give køber rettigheden til at vælge mellem omlevering og reparation. Dette kan illustreres 

ud fra modellen for fuldkommen konkurrence, hvor MWPR og MWPO er købers marginale 

betalingsvillighed og MCR og MCO er sælgers marginalomkostninger ved henholdsvis 

reparation og omlevering:367 

 

Figur 1.2. Reparation kontra omlevering i fuldkommen konkurrence, c>v. 

Ud fra figur 1.2. fremgår det, at sælgers omkostninger stiger med c, hvis der foretages 

omlevering frem for reparation, og købers betalingsvillighed, det vil sige købers værdi, stiger 

ligeledes med v.368 Ligevægten ændres fra LR til LO. Som det fremgår af figur 1.2. medfører 

adgangen til omlevering en prisstigning på PO – PR. Prisstigningen er lavere end stigningen i 

sælgers omkostninger, hvilket betyder, at sælgers omkostninger ikke bliver dækket. 

Prisstigningen er ligeledes højere end købers værdiforøgelse, hvilket betyder, at køber skal 

betale en højere pris for omlevering, end hvad den er værd for køber. Det vil sige, at 

omlevering er en ulempe for begge parter.  

                                                           
367 Analysen tager udgangspunkt i Eide & Stavang (2008), s. 314-327 om forbrugeren ret til at vælge mellem 
reparation og omlevering kan begrundes ud fra et mål om forbrugerbeskyttelse. 
368 At købers betalingsvillighed stiger, skyldes at, køber værdsætter adgangen til omlevering højere end 
reparation. 
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Dette gælder dog ikke altid, da der er nogle tilfælde, hvor stigningen i sælgers omkostninger 

ved omlevering er mindre end køberens værdiforøgelse, hvilket er illustreret i figur 1.3: 

 

Figur 1.3. Reparation kontra omlevering i fuldkommen konkurrence, c<v. 

 

Som det fremgår af figur 1.3. er prisstigningen større end stigningen i sælgers omkostninger, 

men lavere end købers værdistigning. Prisen vil stige fra PR til PO og denne prisstigning vil 

dække sælgers omkostninger ved omlevering. Købers værdi stiger med v og denne 

værdistigning er højere end stigningen i sælgers omkostninger. I sådan et tilfælde, vil 

omlevering være at foretrække frem for reparation.  

Konklusionen på resultaterne udledt af figur 1.2. og 1.3. er, at en regel om omlevering enten er 

en fordel eller en ulempe både for køber og sælger. Det vil sige, at hvis sælger vælger 

omlevering, vil det ligeledes være en fordel for køber og omvendt.  

Det næste spørgsmål er, hvor stor en fordel (figur 1.3) eller ulempe (figur 1.2.) retten til 

omlevering vil give hhv. køber og sælger. Forskellen mellem sælgers og købers fordel/ulempe 

er målt som parternes del af det samfundsøkonomiske overskud. Det samfundsøkonomiske 

overskud ved omlevering er illustreret ved arealet af ∆cdLO og ∆c’d’LO’ i hhv. figur 1.2. og 1.3. 

Fordelingen af det samfundsøkonomiske overskud ved omlevering, det vil sige for ulempen 

for hhv. sælger og køber, er illustreret i figur 1.2. som arealet af hhv. ∆cLOPO og ∆dLOPO. Ud fra 

figur 1.2. er købers ulempe ved omlevering større end sælgers, og dette gælder ligeledes for 
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omlevering. Denne fordeling er styret af markedet, hvilket betyder, at fordelingen afhænger af 

elasticiteten af købers efterspørgsel (målt som købers marginale betalingsvillighed) og 

sælgers udbud (målt som marginalomkostninger), det vil altså sige hældningen på 

kurverne.369 Er efterspørgslen uelastisk, som i figur 1.2. og 1.3.,370 hvilket gælder for varer 

som fx mælk og papir, betyder det, at køber ikke er særlig følsom over for prisændringer og 

efterspørgslen vil blive påvirket meget lidt af en ændring i prisen. I dette tilfælde vil købers 

ulempe eller fordel ved omlevering generelt være større end sælgers ved omlevering. Er 

efterspørgslen derimod elastisk, hvilket som regel gælder for luksusvarer, vil køber være 

meget følsom overfor prisændringer og efterspørge mindre af varen, hvis prisen stiger. Ved 

uelastisk efterspørgsel vil sælgers fordel eller ulempe ved omlevering være større end købers. 

Da fordelingen er styret af elasticiteten, vil en regel om omlevering ikke have nogen effekt på 

fordelingen af fordele eller ulemper mellem køber og sælger.371 

Af ovenstående gennemgang fremgår det altså, at omlevering enten er til fordel eller ulempe 

for begge parter. Derudover kan en regel, som fordeler retten til at vælge mellem reparation 

og omlevering, ikke påvirke fordelingen af hhv. fordelen og ulempen ved omlevering, da dette 

styres af markedet for den pågældende vare. Dette er i overensstemmelse med, at det er 

efficient at reparere, når omkostningerne ved at reparere er lavere end omkostninger ved at 

omlevere.372 

Der er dog faktorer, som ikke indgår i modellen for fuldkommen konkurrence, der kan have 

betydning for fordelingen af retten mellem køber og sælger. For det første vil asymmetrisk 

information have en indflydelse på, om det er sælger eller køber, der bør have retten til at 

vælge mellem reparation og omlevering. Hvis parterne har asymmetrisk information, kan 

køber overvurdere reparationsomkostningerne, og vil derfor være tilbøjelig til at kræve 

omlevering. Sælger kan derimod undervurdere reparationsomkostningerne og vil tilbyde 

afhjælpning. Umiddelbart kan man gå ud fra, at sælger oftest vil have den bedste information 

om omkostninger ved at reparere og omlevere, da det er sælger, som skal afholde disse 

omkostninger. Dette bekræftes yderligere af, at sælger som udgangspunkt har objektivt 

                                                           
369 Se også Eide & Stavang (2008), s. 318. 
370 Uelastisk efterspørgsel er kendetegnet ved at kurvens hældning er mere stejl end udbudskurvens hældning 
og elastisk efterspørgsel har en kurve, hvor hældningen er fladere en udbudskurvens hældning. Modsat gælder 
det for udbud. 
371 Eide & Stavang (2008), s. 318. 
372 Se supra afsnit 3.5.2. 
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ansvar for enhver mangel ved varen.373 At sælger har objektivt ansvar for mangler betyder, 

for det første, at sælger er den overlegne risikobærer, og derfor billigst kan bære risikoen for, 

at en mangel opstår. For det andet, er sælger ligeledes den overlegne risikounderviger, og kan 

bedst tilpasse sig situationen, hvor der opstår en mangel, og modvirke ulemper ved at varen 

er mangelfuld.374 Ud fra dette synspunkt er det klart, at da sælger har objektivt ansvar, vil 

sælger bedst kunne afgøre, om en mangel skal afhjælpes i form af reparation eller omlevering. 

I handelskøb, vil køber i kraft af at være erhvervsdrivende, i nogle tilfælde have lige så god 

information som sælger om omkostningerne ved reparation og omlevering. I sådanne til fælde 

vil retten til at køber vælger mellem reparation og omlevering, jf. CISG, ligeledes være 

tilstrækkelig. Dertil kommer, at købers ret til at kræve omlevering i CISG er begrænset til, at 

manglen skal være væsentlig, hvilket indikerer, at køber vil kræve omlevering, når reparation 

enten ikke er mulig eller er dyrere end omlevering, da manglen er af sådan en karakter, at 

værditabet er for omkostningsfuldt at reducere.375 Køber vil derfor vælge omlevering, når 

dette er efficient, hvilket taler for, at køber bør have retten til at vælge mellem omlevering og 

reparation. Efter CESL, vil sælger i princippet kunne reparere frem for at omlevere, når 

manglen er væsentlig, og har sælger undervurderet reparationsomkostningerne, vil dette føre 

til et inefficient resultat, da omleveringsomkostningerne kan være lavere end 

reparationsomkostningerne. Uanset hvad, vil kravet, om at afhjælpningen ikke må være en 

væsentlig ulempe for køber,376 ”fange” de tilfælde, da køber vil kunne afslå et tilbud om 

reparation, hvis det er klart, at det tab, som køber lider, fx i form af tabt fortjeneste, mens 

sælger udfører reparationen, vil være større end reparationsomkostningerne. Dette fører til 

den efficiente misligholdelsesbeføjelse, da sælgers omkostninger ved misligholdelse 

minimeres.  

Transaktionsomkostninger vil ligeledes have en betydning for ovenstående resultat. Hvis der 

er høje transaktionsomkostninger, vil parterne ikke have mulighed for at forhandle sig frem 

til det efficiente resultat.377 Transaktionsomkostningerne vil mindskes, når den valgte 

misligholdelsesbeføjelse fører til det efficiente resultat, da parterne ikke vil have anledning til 

                                                           
373 Jf. art. 36 CISG og art. 105(1) CESL. 
374 Eide & Stavang (2008), s. 354. 
375 Jf. afsnit 3.6.1.1. 
376 Jf. art. 109(4)(a) CESL. 
377 Jf. Coase-teoremet. Parterne vil forhandle til det Pareto-efficiente resultat bliver opnået. 



Sofie Stage Pedersen  d. 21. januar 2013 

  CM.jur. 

 

77 
 

at fravige reglerne ved aftale.378 Ud fra ovenstående er der fordele og ulemper ved, at hhv. 

køber efter CISG og sælger efter CESL kan bestemme mellem omlevering og reparation. 

Analysen tyder dog på, at parterne i de fleste tilfælde vil nå et efficient resultat, hvis sælger 

har retten til at vælge mellem reparation og omlevering, jf. CESL. Dette skyldes, at køber skal 

have fuld information om omkostningerne, så der ikke opstår risiko for at køber overvurderer 

reparationsomkostninger, samt at væsentlighedskravet til manglen er tilstrækkeligt, hvilket 

ikke altid er tilfældet.379 Bestemmelserne i CESL er bedre egnet til at ”fange” de tilfælde, hvor 

sælger undervurderer reparationsomkostningerne, og dertil kommer, at sælger bedst kan 

bære omkostningerne og modvirke ulemperne ved manglen, hvilket betyder, at sælger bedst 

kan vurdere om varen skal repareres eller omleveres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
378 Eide & Stavang (2008), s. 372. 
379 Supra afsnit 3.6.1.1. 
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3.7. Økonomisk delkonklusion. 
CESL adskiller sig fra CISG på to væsentlig punkter, nemlig at sælgers tilbud om afhjælpning 

tilsidesætter købers meddelelse om at hæve købet, samt sælgers frem for købers valg mellem 

reparation og omlevering. Begge forskelle udspringer altså fra bestemmelsen om sælgers 

tilbud om afhjælpning. Resultaterne af den retsøkonomiske analyse af denne forskel peger på, 

at sælgers tilbud om afhjælpning i CESL er den efficiente misligholdelsesbeføjelse, da 

parternes transaktionsomkostninger minimeres. Dette skyldes, at CESL tager bedre hensyn til 

at de forhold, der gør sig gældende, når manglen er væsentlig, da kravet, til at manglen skal 

være væsentlig, ikke altid er tilstrækkeligt til at begrunde købers ret til at hæve. I nogle 

tilfælde er det efficient at afhjælpe, når afhjælpning er mulig, selvom manglen er væsentlig. 

Sælger kan derudover bedst vurdere, hvornår det er efficient at reparere frem for at 

omlevere, og undtagelsen om at afhjælpning ikke må være til væsentlig ulempe for køber, jf. 

art. 109(4(a), modvirker de tilfælde, hvor sælgers vurdering ikke er optimal. 

Virkningerne af dette resultat er dog meget begrænset, da CISG og CESL overordnet set er ens 

på de fleste punkter i forhold til sælgers forpligtelse til at levere en vare i overensstemmelse 

med aftalen og de dertil hørende misligholdelsesbeføjelser, som køber kan gøre gældende. 

Alligevel kan det dog konkluderes, at ud fra den komparative retsøkonomiske analyse, må 

CESL anses for at indeholde de efficiente misligholdelsesbeføjelser, når varen lider af en 

faktisk mangel.  
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Kapitel 4: Konklusion. 
Formålet med analysen var for det første at finde frem til, om CESL er egnet til at mindske 

virksomhedernes usikkerhed om deres retsstilling i konflikter om faktiske mangler ved varen. 

Derudover skal CESL være egnet til at mindske transaktionsomkostningerne ved indgåelse og 

håndhævelse af aftaler på tværs af medlemsstaternes grænser, hvilket hænger sammen med 

forbedringen af parternes retsstilling, da parterne ikke skal bruge ressourcer på at mindske 

usikkerheden ved konflikter, der opstår pga. faktiske mangler.  

Ud fra den komparative analyse af reglerne om varens overensstemmelse med aftalen og 

retsvirkninger knyttet hertil i CISG og CESL, kan det konkluderes, at der er udpræget lighed 

mellem bestemmelser i CISG og CESL. Bare på denne baggrund, vil CESL ikke bidrage til, at 

parternes retsstilling forbedres. De ændringer, som CESL tilfører den nuværende regulering, 

forbedrer ikke umiddelbart parternes retsstilling, da ændringerne synes generelt at være en 

udgøre en ulempe for parterne. Til gengæld har det vist sig, at ændringerne i et 

retsøkonomisk perspektiv giver anledning til at ændre dette synspunkt, da ændringerne ud 

fra en efficiensbetragtning peger på, at misligholdelsesbeføjelserne i CESL medfører, at 

parternes usikkerhed mindskes og derved mindskes transaktionsomkostningerne ved at 

indgå og håndhæve aftalen.  

Formuleringen i CESL er ikke tilstrækkelig klar, hvilket kan medføre større usikkerhed for 

parterne, da retsanvenderen, dvs. virksomhederne, kan være i tvivl om reglernes anvendelse.  

CESL formår dog på nogle punkter at gøre reglerne mere gennemskuelige for parterne, hvor 

de tilsvarende regler i CISG, skaber tvivl om reglernes anvendelsesområde, hvilket yderligere 

kan bekræftes af resultatet af den retsøkonomiske analyse. 

Det kan altså konkluderes, at såfremt formuleringen i CESL forbedres, vil virksomhederne i 

forskellige EU-medlemsstater være i trygge hænder, når de aftaler at anvende CESL i aftaler 

om løsørekøb. 
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Et retsøkonomisk perspektiv på købers hævebeføjelse ved mangel  

Undervisningsnote til VRKØ, efteråret 2010 (anden undervisningsgang)  
v. Henrik Lando  
 
 
Introduktion  
I retsøkonomien ligger en ambition om at kunne forklare juridiske regler og principper ud fra nogle 

simple grundlæggende principper. Når det eksempelvis gælder kontraktretten, stiller retsøkonomien 

spørgsmålet hvilke regler og principper bedst sikrer, at parterne i et kontraktligt samarbejde kan 

tilgodese deres interesser i samarbejdet, hvilket ofte vil sige: den størst mulige værdiskabelse. 

Nærværende artikel forsøger at begrunde reglerne for hvornår køber i handelskøb har adgang til at 

hæve, når en vare viser sig mangelfuld. Ideen er hermed at eksemplificere den retsøkonomiske 

analysemetode.  

 

Reglerne vil uden tvivl være de fleste læsere bekendt: Når det gælder handelskøb fremgår de 

danske regler først og fremmest af flg. paragraffer i købeloven. 

 

 

§ 42. Angår købet en bestemt genstand, 257) og lider denne af en mangel, 258) kan køberen 

hæve købet 259) eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen. 260) Må manglen 

anses som uvæsentlig, 261) er køberen dog ikke berettiget til at hæve købet, medmindre 

sælgeren har handlet svigagtigt. 262)  

§ 43. Ved køb af genstande, bestemte efter art, 268) kan køberen, såfremt den leverede 

genstand lider af en mangel, 269) hæve købet 270) eller kræve omlevering 271) eller fordre et 

forholdsmæssigt afslag i købesummen. 272) Stk. 2. Må manglen anses som uvæsentlig, 273) 

kan købet dog ikke hæves eller omlevering fordres, medmindre sælgeren har handlet 

svigagtigt 274) eller har kendt manglen på et sådant tidspunkt, at han uden urimelig opofrelse 

havde kunnet skaffe mangelfri genstand. 275)  

 

 

 Reglen for handelskøb er altså, at køber har ret til både omlevering (i genuskøb) og ophævelse, 

men kun når manglen er væsentlig. Hvis den ikke er væsentlig må køber nøjes med afslag i prisen 

(og evt. erstatning for tab forårsaget af manglen).
380

 Hæveadgangen er naturligvis betinget af flere 

forhold: f.eks. om køber burde have konstateret manglen, om køber reklamerer hurtigt nok efter at 

have konstateret manglen, og om køber har gjort brug af varen efter at have konstateret manglen og 

                                                           
380

 I forbrugerkøb kræver ophævelse som bekendt også at manglen er væsentlig, men forbrugerkøb holdes ude af denne 

fremstilling for enkelheds skyld. 
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denne brug medfører forringelse, mv. Varens forringelse afskærer i udgangspunktet hæveadgangen 

(§57), men der er væsentlige undtagelser i § 58.
381

 

 

Reglerne i Uniform Commercial Code (der rummer den amerikanske, kodificerede købelov, som 

næsten er universelt antaget af de amerikanske delstater) er lidt, men ikke meget anderledes. UCC 

skelnes mellem, hvornår køber kan afvise varen og hvornår han kan hæve efter at have accepteret, 

og der er forløbet tid efter accepten. Køber kan afvise uanset om manglen er væsentlig eller ej 

(perfect tender rule), men hvis hun vil hæve, når varen er accepteret og der er gået tid, skal manglen 

være væsentlig og varen må ikke være væsentligt forandret.
382

  

Emnet for denne note er følgende simple spørgsmål:  

1) Hvorfor er der overhovedet en regel, der tillader køber at hæve? Kan man ikke nøjes med at give 

køber et afslag i prisen, der afspejler hvor meget manglen mindsker nytten af varen?  

2) Hvorfor kræves væsentlighed?  

 

Ideen er at undersøge, under hvilke antagelser der opstår et naturligt rationale for hæveadgangen. 

To rationaler kan tænkes ud fra en økonomisk tankegang: et ex-ante incitaments-rationale og et ex-

post efficiens rationale, hvor ex-ante og ex-post refererer til tidspunktet, hvor manglen viser sig. 

Incitaments-rationalet drejer sig først og fremmest om sælgers incitament til at levere en mangelfri 

vare. Dette rationale vender vi tilbage til. Ex post efficiens rationalet vedrører en efficient allokering 

af varen efter at manglen er konstateret, altså om varen ender der hvor den er højest værdsat, under 

hensyntagen til omkostningerne ved forsendelse mv.  

 
Ex post efficiens  
For at undersøge ex post efficiensen er det vigtigt at sætte Coase-teoremet ud af spillet. Coase-

teoremet tilsiger, at hvis parterne er rationelle og fuldt informerede vil de forhandle sig frem til den 

værdimaksimerende allokering af varen. De vil med andre ord selv sørge for at varen kommer 

derhen, hvor den er højest værdsat, under hensyntagen til forsendelsesomkostninger mv. Hvis dette 

antages, er beføjelserne underordnede set i et ex post (efter misligholdelse) perspektiv. Men vi 

ønsker ikke at antage, at forhandling altid går godt. Det er realistisk at antage, at det loven siger nu 

og da vil ske, eftersom forhandling ikke altid forløber gnidningsfrit. Så vi er interesserede i 

efficiente (værdimaksimerende) regler under antagelse af, at der er væsentlige 

transaktionsomkostninger, dvs. under antagelse af at parterne ikke på egen hånd vil forhandle sig 

frem til den rigtige allokering af varen. Vi vil således antage, at situationen bliver den, der følger af 

lovens bestemmelser, og vi stiller da følgende spørgsmål: hvis misligholdelsesbeføjelserne bliver 

gennemført, og ikke genforhandlet mellem parterne, hvilken misligholdelsesbeføjelse er da at 

foretrække?  

Hvis vi således skal se hæveadgangen i et ex post efficiens-perspektiv under antagelse af høje 

transaktionsomkostninger, kunne man i udgangspunktet tro, at teorien om det efficiente 

kontraktbrud tilsiger, at afslag i prisen burde være den eneste beføjelse. I dette perspektiv er det 

klart, at ophævelse kan være hensigtsmæssig, hvis varen har større nytte hos sælger end hos køber. 

Dette kan særlig være tilfældet, hvis sælger har nemmere ved at sælge den som brugt. Hvis 

                                                           
381

 Således fremgår det af note 379 i købelovens kommenterede version, at `anvendelse af kapitalgoder uden kendskab 

til en hævebegrundende mangel afskærer ikke køber fra at hæve, selv om genstanden som følge af benyttelsen forringes 

væsentligt, jf. HRT 1952 504, U 1948 904. I CISG står at køber mister retten til at hæve, hvis varen ikke er i væsentlig 

samme stand som ved levering (§82), men forringelse som følge af almindeligt brug medfører ikke bortfald af retten til 
at hæve). Reglerne i CISG er i det hele taget næsten identiske med de danske regler, når det gælder hæveadgang.  
382

 Her afviger UCC tilsyneladende fra den danske købelov, jvnfr note 1.   
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omkostningerne ved at hæve købet, bringe varen tilbage til sælger, etc., er mindre end forskellen 

mellem sælgers og købers værdi af den mangelfulde vare, er der et efficiens-rationale for at tillade 

køber at hæve. Man kan altså sige, at hæveadgang under disse omstændigheder kan gives et klart ex 

post efficiens rationale. Ifølge denne tankegang burde køber altså have adgang til at hæve, når 

hendes værdi af varen er mindre end sælgers (fratrukket transaktionsomkostninger ved at sende 

varen tilbage, og transaktionsomkostningerne for sælger ved at videresælge mv.). Hvis købers værdi 

af varen er større end sælgers, er afslag i prisen derimod i udgangspunktet en værdimaksimerende 

(Kaldor-Hicks efficient) beføjelse, set i et ex post perspektiv.  

Her er det i øvrigt værd at bemærke, at vanskelighederne ved at måle den korrekte størrelse på 

afslaget ikke i sig selv taler for at bruge hævebeføjelsen, i et ex-post perspektiv. Det er 

velfærdsmaksimerende ex post at tillade ophævelse af købet, når og kun når sælgers værdi af varen 

er større end købers (iberegnet transaktionsomkostninger), og det er i et efficiens- perspektiv 

ligegyldigt om køber kan kompenseres korrekt eller ej, hvis ophævelse ikke finder sted. (Hvis man 

inddrager retfærdighed som mål (eller inddrager sælgers incitament til at levere en mangelfri vare, 

som analyseret nedenfor), er det imidlertid ikke ligegyldigt, hvordan afslag i prisen fungerer som 

beføjelse. Så kan det være nødvendigt at tillade ophævelse for at sikre køber retfærdighed, hvis 

afslag fungerer dårligt).  

Man kan overveje, om de to kriterier (væsentlig mangel og ingen væsentlig forandring) rummer de 

situationer, hvor varen er mere værd for sælger end for køber. Men det er vel umiddelbart klart, at 

der kan opstå situationer, hvor manglen er væsentlig for køber, men hvor varen, selv om den ikke er 

væsentligt forandret, er nærmest værdiløs for sælger. Der er altså ikke fuldkommen korrespondance 

mellem kravene til efficiens og de eksisterende regler. Men kravet om væsentlig mangel og kravet 

om ingen væsentlig forandring er begge i tråd med ex post efficiens.  

I nærværende perspektiv fremkommer i øvrigt et rationale for en rettighed, som hidtil har været 

holdt ude af analysen: sælgers ret til at afhjælpe.
383

 Denne rettighed kan i nogle tilfælde afbøde det 

værditab, der kan opstå ved købers hæveadgang i tilfælde af væsentlig mangel. Samtidig er det 

imidlertid klart, at der er situationer, hvor afhjælpning ikke er mulig, så denne beføjelse sikrer ikke 

at værditab undgås.  

Så vi får følgende billede frem i et ex-post efficiens perspektiv: hæveadgang har et rationale, når 

varens værdi er mindre for køber end for sælger, og det er ikke klart, at kravet om at en mangel skal 

være væsentlig sikrer ex post efficiens (selv ikke når man husker, at sælger (i UCC men ikke i 

købeloven) har afhjælpningsret).  

Om reglen sikrer efficiens, afhænger således helt af hvordan domstolene håndhæver dem. (Se 

Priests analyse heraf for USA’s vedkommende).  

Men denne ex post analyse er naturligvis forsimplet. Vi er nødt til at se også på incitamenterne for 

sælger til at levere en mangelfri vare.  

 
Incitamentanalyse  
Her er der et resultat fra den økonomiske analyse, som er værd at tage udgangspunkt i, nemlig at 

hvis afslaget i prisen nøjagtigt afspejler værdiforringelsen for køber er sælgers incitament korrekt. 

Da bærer sælger i princippet omkostningerne ved manglen.  

Dette indebærer, at det er nødvendigt at gøre realistiske antagelser vedrørende afslaget.  

Et grundlæggende problem ved afslag i prisen beføjelsen er, at køber skal kunne bevise 

(sandsynliggøre) størrelsen af sit værditab. Det kan være vanskeligt at sandsynliggøre, at en lidt 
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 Denne rettighed er sikret i UCC men ikke indenfor handelskøb i købeloven.   
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forkert farve på et tapet, eller en næsten uhørlig skrattende lyd i en radios højtaler, fuldstændig 

ødelægger varens brugsværdi, og at man derfor bør have næsten hele prisen tilbagebetalt. Når det 

gælder subjektive forhold, kan det være svært at føre bevis.
384

 Følelsen kan være svær at 

dokumentere. Dommeren vil være tilbageholdende med at tilkende afslag, hvis han/hun frygter, at 

mange mennesker dernæst vil blive tilsvarende følsomme og kræve afslag for påståede 

værdiforringelser. Givet dommerens (hensigtsmæssige) tilbageholdenhed risikerer køber altså at stå 

svagt, hvis afslag i prisen er eneste beføjelse.
385

 Dette må ses i sammenhæng med, at køber i 

forvejen kan have for ringe et incitament til at gå til retssystemet; omkostningen herved kan langt 

overstige afslaget (selv under det system vi kender med billig adgang til et klagenævn). Denne 

utilbøjelighed vil naturligvis forstærkes, hvis køber skal bære en tung bevisbyrde. I lyset heraf kan 

hæveadgangen gives et ex ante (incitaments-rationale). Jo dårligere afslag i prisen fungerer, jo mere 

grund kan der være til at give køber hæveadgang for derved at sikre sælgers incitament til at levere 

en mangelfri vare. I dette lys er det væsentligt at give køber en rettighed, som hun kan håndhæve 

uden større vanskeligheder. Muligvis er det derfor hensigtsmæssigt, at køber kan hæve, når manglen 

er væsentlig, hvis det er muligt for køber at sandsynliggøre at manglen er væsentlig og hvis denne 

rettighed giver sælger et incitament til at sikre mangelfri vare (et incitament der kan være for lille, 

hvis køber kun har ret til afslag i prisen).  

 

Det er ovennævnte tankegang, og erfaring, der ligger bag Llewellyn’s ord om at den dengang 

begrænsede adgang til at hæve havde gjort det muligt for sælger at gennemføre en handel i ond tro, 

og var blevet (Priest, s. 969): ”a blackjack in the hands of any thug.”
386

  

Incitamentanalysen giver således umiddelbart grund til at give køber hæveadgang, men der er en 

yderligere faktor: når køber har ret til at hæve, vil han være fristet til at hæve, også når manglen er 

uvæsentlig, når prisen på varen er faldet. Køber kan da i nogle tilfælde spare prisforskellen, og 

påføre sælger et tilsvarende tab oveni det tab, som sælger har ved at skulle tage varen tilbage og 

forsøge at videresælge en brugt vare. Det er klart, at denne mulige gevinst vil føre til en del 

retssager, givet den muligt ret store gevinst for køber ved at hæve. Denne opportunisme fra købers 

side, taler naturligvis for at mindske købers adgang til at hæve og altså for kun at tillade ophævelse, 

når manglen er væsentlig.  

 
Konklusion  
Flere faktorer indgår i analysen af købers hæveadgang end dem der er diskuteret ovenfor (ikke 

mindst sælgers afhjælpningsret (i UCC) og købers ret til ombytning (i købeloven) kunne inddrages. 

Men de foreløbige konklusioner er:  

- Der er et ex post rationale for hæveadgangen i de situationer, hvor varen er mere værd for sælger 

end for køber. Kravet om væsentlighed kan ses i lyset heraf (ligesom kravet om at varen ikke må 

være væsentligt forandret/forringet).  

- I et incitament-perspektiv kan hæveadgangen sikre sælgers incitament til at levere en mangelfri 

vare; dette incitament er ofte ikke tilstrækkeligt, hvis køber kun kan kræve afslag i prisen. Så også 

incitamentperspektivet kan give et rationale for hæveadgangen. (I øvrigt: optimalt incitament opnås 

                                                           
384

 Af denne grund er eksempelvis forkert farve ikke grundlag for afslag i prisen i dansk købelov 
385 Dette argument har dog ikke gyldighed, når manglen kan udbedres, hvilket ofte er tilfældet. Hvis køber udbedrer 

fejlen, er afslaget lig reparationsudgiften.  
386

 Som Priest understreger var retten til hæve ifølge Llewellyn vigtig for de tilfælde, hvor en vare kunne indeholde 

subjektiv brugsværdi; han mente, at dette særlig var tilfældet i forbrugerkøb, og ville ikke mindst derfor sondre mellem 

forbrugerkøb og handelskøb fsva. hæveadgangen.  
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i princippet ikke, hvis enhver mangel er hævebegrundende; det ville føre til over-afskrækkelse; prøv 

selv at se hvorfor).  

- Hæveadgangen kan medføre opportunisme hos købere, i de tilfælde hvor prisen på varen falder 

(f.eks som følge af teknologiske fremskridt). Denne opportunisme tilsiger strengere krav om 

væsentlighed.  

Dermed har analysen forsøgt at kaste lys over rationalet bag hæveadgangen og kriterierne for 

hvornår køber bør kunne hæve. 

 


