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Summary 

This thesis concerns the impact of change of circumstances in a business relationship, with special focus on 

hardship clauses in long and complex contracts. The thesis is build around the company CMJ A/S, which is a 

major company within the energy sector. The focus is mainly to determine whether the inclusion of a 

hardship clause in their contracts will be efficient for CMJ A/S or not. 

 

In order to analyze the clause’s efficiency, the thesis attempts to uncover the legal situation in Denmark, if 

a change of circumstances affects the contract, and no clause is adopted. The thesis concludes that the 

legal remedy in Denmark, is a doctrine of frustration, rather than a doctrine of adjustment. Also treated in 

this thesis, is the fairly new Proposal for a Common European Sales Law (or, CESL), with a special focus on 

Article 89, which is comparable to a general hardship provision. If the proposal gets adopted by the 

European Union, a viable option for CMJ A/S to use this will exist. Additionally we consider the 

groundbreaking rule of art. 2 in the CESL, under which a party’s failure to exude good faith and fair dealing, 

can result in him being liable for damages. We specifically analyze the effect of this rule in connection with 

the act of renegotiation, which stems from the hardship clause in art. 89 of the CESL. 

A hardship clause will also be particularly relevant in the energy sector, where many contract are closely 

linked in the form of so called cascade-contracts, and the failure of a single contract could have major 

implications for other contracts, and thus the company as a whole. A general and broadly written hardship 

clause such as CESL's Article 89 will probably not be the best solution, where the contracts is of a long 

duration and complexity. It is therefore recommended that certain clauses be tailored to CMJ A/S's needs, 

while some lesser important contracts more easily can be placed within the frame of the CESL. 

 

A hardship clause is a divergence from the principle of Pacta Sunt Servanda, and follows the doctrine of 

adjustment. This thesis attempts to analyze whether it is efficient to diverge from this principle or not. The 

analysis considers both legal and economic implications of doing this. 

 

The thesis concludes that the use of a hardship clause should improve the overall stability of CMJ A/S 

contracts, and thereby its relation to its partners, by sharing an eventual burden, and thus increasing the 

confidence in each other. This reduces the chance of litigation and costs associated with this, which could 

mount to a total loss if the contract is terminated. The clause results in an increased focus on not only 

renegotiation, but also in achieving a solution through renegotiation. Furthermore we conclude, that the 

rule of liability for failure to adhere to expectations of “good faith and fair dealing”, is somewhat effective 

in removing certain moral hazard issues within the renegotiation phase. In addition, a hardship clause adds 

stability to the contract, as both parties know that in extreme cases, reestablishment of the original 

contract balance will be attempted  This can eventually lead to certain contracts and cooperation 

agreements will be entered signed, where they otherwise would have been signed, because of an 

undetermined risk. 
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1 Kapitel 1: 

1.1 Indledning 
I dansk såvel som i international ret, er princippet om aftalefrihed samt aftalers bindene virkning en vigtig 

hjørnesten i mange økonomiske transaktioner. At lade det være op til parterne at aftale sig frem til hvad de 

måtte mene er den bedste løsning for dem hver især og tilfælles, bidrager til en efficient og berigende 

udveksling af varer, tjenesteydelser o.s.v. Princippet om aftalers bindene retsvirkning – Pacta Sunt 

Servanda, udgør et stabilt retsgrundlag, hvorpå parterne med tillid til retssystemet kan basere deres 

kontrakter, og derved sikre en stabil transaktion.  

I længerevarende kontraktforhold kan det dog være svært for parterne at forudse hvorledes 

forudsætningerne for aftalens opfyldelse kan ændre sig. Herved tænkes der eksempelvis på pludselige og 

uforudsigeligt store prisstigninger eller andre hændelser, som gør en parts opfyldelse af kontrakten meget 

mere byrdefuld end først antaget, om end ikke umulig at opfylde. Set i et internationalt perspektiv, har hver 

sit retssystem udviklet sin egen måde at gribe denne situation an på. Dette har samtidig ført til usikkerhed i 

internationale kontrakter, hvor parterne afhængigt af lovvalget for kontrakten, kan have svært ved at 

gennemskue det retlige udfald af en sådan uforudset hændelse. Dette kan gøre ex-ante risikoallokeringen i 

kontrakten problematisk, hvilket kan føre til at aftalerne ikke bliver optimale og så efficiente som de kunne 

være, i og med at man ikke kan skrive den perfekte kontrakt. Denne usikkerhed forstærkes yderligere af at 

udfaldene spænder over alt fra fastholdelse af kontrakten, til modifikation af kontrakten af dommeren, til 

annullation. Ud fra virksomhedens synspunkt er det en risiko at løbe at en dommer med begrænset viden 

om kontrakten og dens øvrige forhold kan gå ind og ændre eller annullere denne, i tilfælde af at en sådan 

hændelse indtræffer. 

Denne usikkerhed kan måske afhjælpes ved at parterne selv forpligter sig til en genforhandling ved at 

indsætte en såkaldt hardshipklausul i kontrakten. Vi vil i denne opgave forsøge at klarlægge 

hensigtsmæssigheden af en sådan klausul, set fra virksomhedens synspunkt. Herunder vil vi inddrage 

forskellige allerede eksisterende klausuler, samt CESL’s art. 89. I forsøget på at klarlægge 

hensigtsmæssigheden af klausulen, vil vi blandt andet lægge vægt på hvorledes klausulen ændrer på 

parternes retsstilling i forhold til gældende ret, samt hvilke økonomiske rationaler der er knyttet til en 

sådan klausul. Yderligere vil vi forsøge at redegøre for, hvorledes en regel om erstatning for manglende god 

tro og illoyal opførsel i tilknytning til klausulen, som det ses i eksempelvis CESL, giver mening. 

Hardshipklausulen har sin oprindelse fra bl.a. Tyskland og Common Law landene, men har grundet sin 

brugbarhed fundet vej til international kontraktsret, såvel som i det EU-retlige forslag til en 
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fælleseuropæisk købelov – ”Common European Sales Law” (CESL). Dette rejser naturligvis spørgsmålet om 

hvordan en sådan klausul vil blive fortolket af de danske domstole, samt hvilken baggrundsret der gør sig 

gældende. 

En hardshipklausul står parterne frit for at koncipere grundet aftalefriheden, og vil jf. retsøkonomisk teori 

skulle inkluderes hvis det sikrer en mere efficient kontrakt. 

Vi vil igennem henholdsvis en juridisk og en retsøkonomisk analyse klarlægge hvilke aspekter en 

virksomhed skal tage hensyn til, når den overvejer at inkludere en hardshipklausul i sin kontrakt. 

 

1.2 Synsvinkel 
Vi har valgt at anlægge en virksomheds synsvinkel, i og med at vi anser det for mest nærliggende at anskue 

opgaven som et konsulentarbejde, med det formål at besvare virksomhedens konkrete problemstilling. Ved 

at anlægge en konkret virksomhedssynsvinkel, åbnes der op for nogle mere specifikke problemstillinger, 

end ved et komplet teoretisk udgangspunkt. 

Vi forestiller os derfor at være nyuddannede cand.merc.(jur.)’er hyret som rådgivere for den internationale 

virksomhed CMJ A/S der hovedsageligt opererer indenfor energisektoren, blandt andet med fokus på olie, 

gas og vindmøller, med underjordisk domicil på Saltholm. Virksomheden udbeder sig svar på følgende 

problemstilling: 

 

 

1.3 Problemformulering 
Overordnet problemstilling: 

Hvilke forhold bør indgå i CMJ’s overvejelser angående anvendelse af hardshipklausuler i deres 

kontrakter med andre erhvervsdrivende? 

Herunder juridisk: 

 Hvordan er CMJ’s retstilling i Danmark, i tilfælde af at en ekstraordinær ændring i 

omstændighederne gør opfyldelse af en kontraktparts forpligtelser uforholdsmæssig byrdefuld? 

 Ved en evt. vedtagelse af ”Proposal for a Common European Sales law”, specifikt art. 89 i denne, 

hvorledes vil CMJ’s retsstilling da være?  

 Kan CMJ allerede på nuværende tidspunkt med fordel gøre brug af en sådan klausul i deres 

kontrakter? Herunder skal det vurderes hvorledes en sådan klausul vil blive anerkendt/fortolket af 

en domstol. 
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Herunder økonomisk: 

 Hvad er det retsøkonomiske rationale bag hardshipklausuler? 

 Hvorledes ændrer en hardshipklausul parternes incitamenter i tilfælde af ekstraordinære 

ændringer, og hvilken relevans har en erstatningsregel som CESL’s art. 2.2 i denne situation? 

 

1.4 Afgrænsning 
Det centrale element i en hardshipklausul, er kravet om genforhandling. Vi vil i denne afhandling ikke 

bevæge os i dybden, med hvad der reelt set ligger i begrebet genforhandling, men vil belyse det som en 

situation, hvor parterne sætter sig til forhandlingsbordet, for at finde en løsning.   

I afhandlingen antages det at kontrakter er indgået gyldigt, og dermed fastsætter rettigheder og pligter 

over for parterne. Afhandlingen har alene fokus på B2B kontrakter, med andre ord virksomheder imellem. 

Afhandlingen tager således ikke stilling til de faldgrupper der måtte opstå mellem en virksomhed og en 

forbruger (B2C). 

Afhandlingens fokus sigter mod længerevarende og komplicerede kontraktforhold, hvor ønsket om gode 

relationer og et godt samarbejde er i fokus, med henblik på at fastholde parternes samarbejde. Den 

juridiske analyse vil derfor ikke medtage problemstillinger angående misligholdelse, da klausulen har fokus 

på at bevare kontrakten og ikke dennes ophævelse. 

Hvert land, har sin måde at gribe ekstraordinært ændrede omstændigheder an på. Denne afhandling har til 

formål at belyse CMJ A/S’s retsstilling. CMJ A/S er etableret i Danmark, og det er derved nærliggende at 

analysere den danske retstilling på området. Afhandlingens juridiske formål er dermed ikke en komparativ 

analyse af retsstillingen i andre lande, men der vil dog blive refereret til denne nu og da. Specifikt vil CESL 

art. 89 blive behandlet, da CMJ A/S kan tænkes at tage denne i anvendelse.  

 

1.5 Metode 
Juridisk metode: 

Afhandlingens juridiske del vil forsøge at afklare, hvad gældende ret er på området. Vi vil således i den 

juridiske analyse benytte os af den retsdogmatiske metode, hvor vi igennem analyse af relevante retskilder, 

det være sig love, retspraksis, sædvaner, kutymer og forholdets natur, på denne måde vil finde frem til 

hvad gældende ret er på netop dette område. Vi vil tage udgangspunkt i den trinhøjeste norm – loven, og 

derfra bevæge os nedad trinene i den retsdogmatiske metode, for præcist at kunne klarlægge gældende ret 

på området. I forbindelse med netop dette emne, spiller retspraksis samt obligationsretlige grundsætninger 
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en enormt stor rolle, da lovgrundlaget ikke er specifikt rettet mod området, men efterlader domstolene 

med brede muligheder for at fortolke. Idet vi anvender den retsdogmatiske metode, vil formålet netop 

være at udlede gældende ret på området, hvilket også er det CMJ A/S efterspørger. Vi vil i behandlingen af 

dette bevæge os indenfor både dansk ret, ligesom vi også berører EU-retten omkring spørgsmålet 

vedrørende hvilken betydning en vedtagelse af CESL vil have. Metodebehandlingen omkring begrebet 

hardshipklausuler, vil grundet manglende eksistens i dansk ret, berøre og inddrage internationale kilder 

som f.eks. den tyske BGB og obligationsretlige regelsæt som eksempelvis PECL’s standardklausuler. 

Den juridiske analyse skal således kunne danne baggrund for virksomhedens fremtidige beslutninger 

vedrørende kontraktkoncipering imellem CMJ A/S og deres internationale kontraktpartnere. 

 

Økonomisk metode: 

I den økonomiske del af opgaven, vil vi under inddragelse af de betragtninger vi har udledt i den juridiske 

del, anskue hardshipklausuler fra et retsøkonomisk synspunkt. Vi vil her blandt andet inddrage Posner og 

Rosenfields teorier om optimal risikoallokering, samt Schwartz teorier om juridiske kontraktstrategier i 

retsøkonomiens lys. Vi vil forsøge at klarlægge de økonomiske fordele kontra ulemper ved indsættelse af 

en hardshipklausul i kontrakter, ud fra den retsøkonomiske tilgang til begrebet økonomisk efficiens.  

 

 Vi vil her hovedsageligt bevæge os omkring emnet genforhandling, da dette er den centrale bestanddel af 

en hardshipklausul set med danske briller. Vi vil ligge fokus på hvorfor genforhandling kan være en god idé, 

samt hvorledes incitamentet til dette bedst sikres, og mere eller mindre bevæge os udenom hvad der reelt 

set ligger i begrebet genforhandling. 

 

Vi vil herunder bevæge os ind på hvordan en sådan klausul påvirker incitamenterne i kontrakten, hvordan 

en dommer vil fortolke en sådan klausul, samt den usikkerhed der er forbundet med domstolsfortolkning. 

Herunder vil vi analysere på de incitamenter parterne har til genforhandling med og uden en klausul, og i 

relation til dette benytte os af spilteori. Vi vil her endvidere forsøge at redegøre for relevansen af en 

erstatningsregel som CESL’s, i tilknytning til en hardshipklausul 

 

Ydermere vil vi i vores overvejelser inkludere, hvorledes parternes relationer påvirker økonomien i 

kontraktforholdet, herunder inddrage de transaktionsomkostninger der er forbundet med at skabe og 

opretholde et efficient samarbejdsforhold på det relevante marked. 
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Dette skulle gerne føre ud i en konklusion på de af CMJ A/S opstillede problemer 

Kapitel 2: - juridisk del 

2.1 Introduktion om ændrede forhold og risiko i kontraktforhold 
Under forhandlingerne omkring indledningen af et transaktionsforhold, vil parterne udover at skulle tage 

stilling til de respektive ydelser parterne imellem, også skulle iagttage andre eventualiteter. Herunder være 

i stand til at forestille sig og regulere i kontrakten, forskellige fremtidige risici og situationer der kan påvirke 

udvekslingen af de gensidige ydelser i kontraktforholdet. 

Da det ikke er hverken praktisk eller reelt muligt at forestille sig samt koncipere en konsekvens af alle 

mulige fremtidige indvirkninger på kontrakten, vil det således umiddelbart være op til den bagvedliggende 

deklaratoriske ret, at supplere aftalen der hvor den mangler indhold, således at parterne stadig beholder en 

hvis retssikkerhed i aftaleforholdet. Risikoen for indtrædelse af en sådan i kontrakten uforudset hændelse, 

vil variere fra kontrakt til kontrakt, men vil overordnet set øges jo længere løbetid kontrakten har, samt 

med dens kompleksitetsniveau. 

 

 

2.1.1 Pacta Sunt Servanda – et generelt princip 

Pacta Sunt Servanda er det latinske navn for en af de helt grundlæggende retsgrundsætninger inden for 

obligationsretten, og betyder direkte oversat at aftaler skal holdes. Begrebet stammer som det ses af 

navnet, fra romerretten, og er således helt fundamentalt indenfor aftaleretten. Begrebet er i dansk ret 

fæstet i danske lovs 5-1-1 og 5-1-2, og afspejles også i blandt andet AFTL § 1, der siger at tilbud og accept er 

bindende for parterne i en aftale. Dette princip medfører at parterne i en kontrakt kan være sikre på at 

deres medkontrahent overholder sin del af aftalen, og såfremt han ikke gør det, indbringe 

medkontrahenten for en domstol, med henblik på tvangsfuldbyrdelse (det være sig naturalopfyldelse eller 

erstatning) eller ophævelse. Princippet er således med til at sikre stabilitet og sikkerhed i aftaleforhold, 

eftersom det medvirker til at eliminere risikoen for at en part omkostningsfrit kan slippe udenom sine 

forpligtelser, og således stille sin medkontrahent i en ugunstig situation. Uden denne sikkerhed, vil et 

langvarigt og komplekst aftaleforhold betyde en langt større risiko for parterne, og der vil derfor ikke blive 

indgået kontrakter som ellers ville være efficiente, såfremt reglen ikke galt. Pacta Sunt Servanda er således 

en af de absolutte grundsten som et samfund med markedsøkonomi er bygget på, idet reglen giver 
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kontraktparter sikkerhed for modydelse i et aftaleforhold, og det er svært at forestille sig et samfund som 

vores der bygger på udveksling af varer og tjenesteydelser, uden denne grundlæggende regel.  

Reglen fungerer nemlig også som en risikofordelingsmekanisme, idet at den forpligtelse parterne har til at 

yde, vil betyde at det er parten selv der bærer risikoen for sin ydelse, således at den part der yder 

realydelsen vil bære risikoen for denne – den såkaldte ydelsesrisiko1, imens parten der betaler vederlag for 

ydelsen bærer risikoen for denne – den såkaldte vederlagsrisiko2. Denne risikofordeling følger et 

”præventions- eller pulveriseringssynspunkt”, i og med at den placerer risikoen hos den part som har 

nemmest ved at reducere den, eller forsikre sig mod følgerne af en begivenheds indtræffen3. 

Et eksempel på en sådan fordeling og konsekvenserne af denne, kunne være i en købskontrakt omkring 

olie. Hvis en uforudset hændelse gør at det pludselig bliver væsentligt dyrere at udvinde olien for den part 

som erlægger realydelsen, er det alene ham der bærer risikoen for dette, og således også ham der må bære 

det tab der opstår i forhold til hvad der var aftalt i kontrakten. Alene det faktum at det er blevet dyrere for 

realyderen at udvinde olien, betyder under reglen om Pacta Sunt Servanda intet i forhold til selve aftalen, 

han skal stadig overholde sine kontraktuelle forpligtelser omkring levering af en hvis mængde olie, til den i 

kontrakten fastsatte pris. 

Pacta Sunt Servanda er et internationalt anerkendt og anvendt begreb, og er således det helt basale 

grundlag for mange af de kontrakter der indgås rundt omkring i verden. Dette betyder også at domstole der 

foreligges kontrakten i en strid, er forpligtet til at anskue situationen på den måde som det var parternes 

intention i kontrakten, og anvende de juridiske konsekvenser som parterne har foreskrevet, for ikke at 

ignorere partsautonomien. Imidlertid har det dog vist sig, at princippet om at aftaler altid skal holdes som 

de er nedfældet i kontrakten, i visse tilfælde er urimeligt byrdefuldt for en af parterne grundet en ændring i 

omstændighederne efter kontrakten er blevet indgået, ligesom reglen ikke nødvendigvis fører til den mest 

efficiente løsning på en kontraktretlig strid. Lovgivningsmæssigt afspejles dette i Danmark af AFTL § 36, som 

med sin brede formulering: ”En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være 

urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler” 

kan søges anvendt i situationer hvor en part ønsker sig løst fra sine forpligtelser grundet ekstraordinære 

omstændigheder. I denne brede formulering ligger der dog naturligvis også en vis portion usikkerhed 

omkring domstolens fortolkning af kontrakten og de dertil hørende omstændigheder. Dette kan parterne 

                                                           
1
 Mads Bryde Andersen og Joseph M. Lookfsky, 2010, side 142-143 

2
 Mads Bryde Andersen og Joseph M. Lookfsky, 2010, side 142-143 

3
 POSNER, R.A. and A.M. ROSENFIELD, 1977, side 90 
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med fordel søge elimineret igennem koncipering af deres egen klausul om hvad der skal gælde i en 

situation omkring ændrede omstændigheder, og det er her at hardshipklausulen har sin oprindelse. 

Pacta Sunt Servanda er altså det altovervejende udgangspunkt, og en grundregel som begge parter må 

forvente at den anden er bekendt med, også uden det er direkte nedfældet i kontrakten. Som modpol står 

en specifik aftalt klausul, der har til formål at give parterne lov til at afvige fra normen, i specielle 

situationer. 

Pacta Sunt Servanda er i Civil Law systemer også knyttet til forventningen om at parterne i et 

erhvervsforhold tager hensyn og handler i god tro over for hinanden, den såkaldte loyalitetsforpligtelse. 

Loyalitetsforpligtelsen er ikke fastlagt direkte i dansk ret, men kan vel udledes modsætningsvis af AFTL § 30, 

ligesom den også er et gennemgående tema i CISG. Loyalitetsforpligtelsen er således et generelt 

obligationsretligt princip, og vil da heller ikke behøve en nedfældelse i kontrakten, for at man må forvente 

at parterne efterlever den. Det er altså almindeligt forventeligt at parter i en transaktion tager hensyn til 

hinandens interesser i et vidst omfang. Fra retspraksis ses det eksempelvis fra U.1999.1523.H, der drejer sig 

om en kontraktparts hemmelige aftale med en tredjepart, og deraf svigfulde opførsel mod sin medpart, 

samt U.1981.300.H, som omhandler en nægtelse af en ændring i sikkerhedsstillelse, som ikke havde nogen 

negative effekter for den nægtende part, at Højesteret mente at loyalitetsforpligtelsen ikke var overholdt i 

begge sager. Især den sidste dom kan ses som et opgør med Pacta Sunt Servanda, men det er meget vigtigt 

at notere sig, at den nægtende part ikke ville tabe noget på ændringen i sikkerhedsstillelse, og således ikke 

havde nogen loyal grund til at modsætte sig denne. At man skal tage hensyn til sin medpart, betyder 

dermed ikke at man skal strække sig til uanede længder for at hjælpe en medpart, specielt ikke hvis denne 

handling kan tænkes at være skadevoldende for en selv. I en situation hvor ekstraordinært ændrede 

omstændigheder påvirker en part i et aftaleforhold betydeligt, skal han således ikke regne med at kunne 

gribe til loyalitetsforpligtelsen for derigennem at forvente hjælp fra sin medpart, så længe dette vil medføre 

et tab, eller væsentlig ulempe for denne. En nægtelse af at tilpasse aftalen med tab til følge for den ikke-

ramte part, må således ikke anskues som værende nogen krænkelse af loyalitetsforpligtelsen4. 

Gennemgribende er loyalitetsforpligtelsen et anerkendt og vigtigt redskab til at regulere parternes adfærd 

overfor hinanden, og må på trods af dets ulovbundenhed forventes at kendes og iagttages af professionelle 

parter. 

                                                           
4
 Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen, 2006, side 446-448 
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2.1.2 Specielle forhold omkring langvarige og komplekse kontrakter 

En af de mest fundamentale fællesnævnere i kontraktretten er samtidighedsgrundsætningen, også kaldet 

”synallagma” princippet, og dette er princippet om ydelse for ydelse5. Princippet går i sin simpelhed ud på 

at A’s pligt til at yde noget er betinget af B’s præstation. Yder B således ikke som aftalt, vil A kunne lade 

være med at præstere.  Samtidighedsgrundsætningen kan dog ikke altid fastholdes til fulde, f.eks. hvis der 

er tale om en kompliceret ydelse, der tager længere tid at præstere. Her tænkes der eksempelvis på 

entreprisearbejde eller design, udarbejdelse og levering af specifikke komponenter osv.   

Jf. ovenstående er der ikke nogen tvivl om, at tidspunktet, stedet for leveringen af parternes ydelser o.s.v., 

indeholder væsentlige punkter som der på aftaletidspunktet kan tænkes at have betydning. Der er således 

væsentlig forskel på om ydelserne erlægges samtidig i forlængelse af aftaleindgåelsen, eller om der er tale 

om vedvarende opfyldelse af ydelsen, og hvor der således ikke er aftalt noget ophør af kontrakten. Imellem 

disse to punkter, eksisterer der naturligvis også mange andre variationer.  

Problemet som opgaven lægger op til at løse, kommer af det forhold at tiden jf. ovenstående har stor 

betydning. Des længere tid parterne har til at opfylde, des større er risikoen for at forholdende ændres på 

en måde, som kan gøre det mere byrdefuldt for den ene eller begge parter at præstere, og derved skubbes 

den oprindelige ligevægt i kontraktforholdet. Hvis der således er tale om en handel her og nu, skaber dette 

ikke en risiko, modsat hvis der arbejdes med et ikke fastsat ophør af aftalen. Når der snakkes om risiko i 

opgaven, menes der ikke den kalkulerede forretningsrisiko som der opstår i ethvert aftaleforhold, men om 

den risiko som parterne ikke kan forudse.  

Parterne er derved nødt til at forholde sig til de mulige risici der er for den fremtidige kontrakt, idet de er 

klar over at forholdene kan ændre sig. Dette stiller store krav til parterne, i og med at de skal forholde sig 

til, og med fordel koncipere sig ud af de fremtidige risici, ved udformningen af kontrakten ex-ante.  

Hvor kompleks aftalen er, influerer ofte på aftalens løbetid. Her tænkes der f.eks. på en helt basal ydelse, 

som hurtigt bliver solgt over disken, modsat en yderst kompliceret ydelse, som eksempelvis opførelsen af 

en fabrik eller en olieboreplatform. I en sådan aftale kan der f.eks. fra den ene parts side været taget stilling 

til finansiering, know-how, personale, uddannelse, produkter osv. Fra den anden part kan der være taget 

stilling til arbejdskraft, kontakt til myndigheder, information osv. Dette kan af parterne gøres på mange 

forskellige måder, som hver for sig, i et partnerskab, samarbejdsaftale, joint venture osv.  

Dette kan hurtigt føre til at de aftalte elementer overlapper eller falder sammen med hinanden, så de bliver 

svære at definere, samt at det næsten bliver umuligt at levere den ene ydelse uden den anden. Dette 

                                                           
5
 Mads Bryde Andersen og Joseph M. Lookfsky, 2010, side 144 
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bevirker at ydelserne har svært ved at blive splittet op og blive henført under den korrekte retsregel, hvis 

samarbejdet skulle kollapse og ende ved en dommer. Ydelserne kan således anses som værende 

sammenfattede elementer i én samlet ydelse. Dette stiller krav til at parterne bliver nødt til at regulere 

aftalen på et højt detaljeret niveau. Der opstår således et nødvendigt samarbejdsforhold og en gensidig 

afhængighed mellem parterne, som ikke vil være nødvendig ved en enkelt transaktion. Dette betyder 

selvsagt også at der opstår en del transaktionsomkostninger ved selve forholdet, eksempelvis at parterne 

bruger store søgeomkostninger for at finde hinanden i første omgang, har investeret i at oparbejde et godt 

forhold og sammenkædet deres produktionskæder, udarbejdelse af selve kontrakten osv., udover selve den 

aftalte ydelse. I princippet kan man forestille sig at disse transaktionsomkostninger kan overstige værdien 

af den egentlige ydelse, i hvert fald på kort sigt, og det fremgår derfor tydeligt at disse omkostninger 

afholdes med forventningen om et længevarende samarbejdsforhold, med dertil hørende afkast.   

Når således kontraktens varighed og ydelsens kompleksitet tages i betragtning, ville parterne for bedst at 

eliminere risikoen, blive nødt til at regulere samarbejdet og alle de fremtidige risici ned til mindste detalje. 

Dette er selvsagt en umulig opgave at løfte, og det er her parterne, hvis ikke andet er aftalt falder tilbage på 

den deklaratoriske ret. ”Man ved altså at der er en chance for at tingende vil forandre sig, men ikke hvor 

meget, hvornår eller hvordan”6. 

 

2.2 Gældende ret ved ekstraordinære ændringer i omstændighederne for en 

kontrakt 
Som beskrevet tidligere, er Pacta Sunt Servanda udgangspunktet for alle aftaleindgåelser, og således også 

en gældende faktor, såfremt omstændighederne omkring et kontraktforhold skulle ændre sig efter aftalen 

er indgået. Imidlertid har det historisk vist sig at retssystemerne daterende langt tilbage i tiden, har 

indtænkt et særligt hensyn til løftegiveren i en kontrakt, hvorved hovedreglen kan fraviges, såfremt denne 

enten ikke giver mening (umulighed), eller bliver urimelig for en part at skulle overholde, grundet ændrede 

forudsætninger for forpligtelsens indfrielse. 

I det første tilfælde, reguleres situationen igennem grundsætningen ”Impossibilium nulla est obligatio” – 

Umulighed ophæver forpligtelsen7. Dette vil sige at en efter kontraktindgåelsen opstået hændelse, som gør 

opfyldelse af aftalen umulig for den ene part, og ikke kunne forudsiges af nogle af dem- som eksempelvis 

en naturkatastrofe, gør aftalen uvirksom og løser begge parter for deres forpligtelser, uden mulighed for at 

                                                           
6
 Mads Bryde Andersen og Joseph M. Lookfsky, 2010, side 195 

7
 Mads Bryde Andersen og Joseph M. Lookfsky, 2010, side 203 
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kræve erstatning. Dette er altså grundstenen til nutidens lovbestemmelser om eksempelvis Force Majeure, 

og viser at man historisk set har gjort sig overvejelser om retfærdigheden og efficiens, i at holde 

kontraktparter op på aftaler som de reelt ingen mulighed har for at opfylde. Anvendelsen af begrebet 

besværliggøres dog af hvad der alt andet lige fra sælger og købers synspunkt kan tænkes at være 

divergerende opfattelser af hvorvidt noget er umuligt eller ej, ligesom den part for hvem det er umuligt at 

opfylde aftalen, selv kan have spillet en rolle i forbindelse med den opståede umulighed, og derfor kan 

ifalde et ansvar overfor sin medkontrahent af den vej.  

I det andet tilfælde, har retssystemerne beskæftiget sig med situationer hvor der, i hvert fald ikke med 

ubegrænsede midler, kan siges at foreligge umulighed. Denne situation er oprindelig blevet behandlet 

under grundsætningen ”Clausula rebus sic stantibus”8, og tager udgangspunkt i en tanke om at enhver 

aftale for begge parter er indgået under forudsætningen om at forholdene forbliver som de er på 

aftaletidspunktet, og såfremt dette skulle vise sig ikke at holde stik, bliver den ramte aftalepart løst fra sine 

forpligtelser. Det er dog klart at denne regel såvel som den foregående, ikke er tænkt som 

universalundskyldninger for den mindste ændring i omstændighederne, men kræver en ret væsentlig 

ændring, og således en alvorlig forskubbelse i forhold til kontraktens oprindelige ligevægt. Denne retstanke 

omkring ændringer i omstændighederne kan såvel som den foregående følges helt op i nutiden, og ligger 

vel til grund for vores lære om bristende forudsætninger i dag. 

Begge disse afvigelser fra grundreglen eksisterer som nævnt, om end i en lidt anden form, stadig i nutidens 

retssystemer. Man kan sige at begge regler er en anerkendelse af nødvendigheden af i specielle tilfælde 

hvor ændringerne er af ekstraordinær karakter, med den vigtige betingelse at de ikke kunne forudses af 

parterne på aftaletidspunktet, at kunne afvige fra Pacta Sunt Servanda.  

 

2.2.1 Force Majeure i dansk ret - Købelovens § 24 

Ved force majeure som i KBL § 24’s forstand, er der tale om at en genussælger bliver fritaget for ansvar, 

permanent eller midlertidigt, hvis det er objektivt umuligt for ham at opfylde en aftale, og dette ikke 

skyldes sælger selv. § 24 i KBL finder således anvendelse i alle køb, men kan dog fraviges ved aftale9, og 

bestemmelsen dækker over et almindeligt obligationsretligt princip.  

Ved den objektive umulighed menes der, at det er umuligt for alle og enhver, ikke blot for sælger, at 

opfylde aftalen. 

                                                           
8
 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/International_ret/clausula_rebus_sic_stantibus 

9
 Nørager-Nielsen, Jacob, 2009, side 381. 
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I den traditionelle teori, er der Force Majeure når sælgers opfyldelse hindres ved udefrakommende 

begivenheder af en sådan art, at selv ikke forsvarlige forholdsregler efter almindelig erfaring kunne have 

sikret opfyldelse. Hændelser omfattet af denne beskrivelse er f.eks. krig, indførselsforbud osv. Det er ikke 

et krav at hindringen rammer andre eller i hvert fald ikke nødvendigvis alle potentielle sælgere. Dette 

bærer Force Majeure klausulerne også præg af for olieindustrien, som det ses af bilag 1.  

Det skal dog ikke forstås således, at der kræves bogstavelig umulighed, men alene, at der foreligger 

opfyldelseshindringer, som kun kan overvindes ved ganske uforholdsmæssige opofrelser, også kaldet 

relativ umulighed.10  

I de tilfælde hvor der ikke er tale om bogstavelig umulighed, vil gennemførsel af den aftalte ydelse, tit 

kunne udføres ved at tilføre ekstra likvide midler. Men hvis denne store ekstra omkostning ikke kan 

forventes at hjælpe handlen til at blive gennemført på fornuftigvis, idet det vil blive uforholdsmæssigt dyrt, 

vil situationen da blive behandlet som bogstavelig umulighed, idet det må anses for udelukket at kunne 

opfylde aftalen. Dette kaldes også økonomisk force majeure, og som eksempel kan tænkes på at den 

eneste fabrik der kan levere brænder ned, men kan bygges op igen og da nå at levere. Fra amerikansk ret, 

kendes dette også som ”frustration”-begrebet11.    

Inden for økonomisk force majeure er der altså tale om en offergrænse, som må siges at ligge ret højt, 

hvilket også ses af disse domme12, hvor sælger blev pålagt naturalopfyldelse eller erstatning. 

Det samme er også observerbart hvis situationen vendes om og ses fra købers side, hvor markedsprisen er 

faldet drastisk13. Disse domme viser tydeligt at selv store prisfald ikke giver køber nogen som helst ret til at 

annullere eller forlange prisreduktion.  

                                                           
10

 Nørager-Nielsen, Jacob, 2009, side 409 
11

 Nørager-Nielsen, Jacob, 2009, side 412 
12

 UfR 1915.16 SH: omkostninger steget med 30-40 øre(30 %). 
UfR 1915.214 SH: omkostninger steget med 6,75 kr (67,5 %) 
UfR 1915. 380 SH: omkostninger steget med 57 øre (52 %) 
UfR 1916.695 KO: omkostninger steget med 1,97 kr(30 %) 
UfR 1916.717 H: Landtransport udelukket. Søtransport udelukket pga. miner, men det burde sælger have indset.  
UfR 1917.388 H: omkostninger steget med 15 kr(115 %) 
UfR 1917.430 H: omkostninger steget med 9 sh(53 %). 
UfR 1922.858 H: Benz-automobil, prisstigning på 390 % ved enkeltsalg. 
NJA 1923.29: omkostninger steget med 58 % 
UfR 1940.214 SH: omkostninger steget med 73 % 
UfR 1940.754 Gros.soc: omkostninger steget med 100 % 
 
13

 UfR 1914.762 SH: Køber ville tabe 2,5 kr (15 %) på videre salg.  
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Ved økonomisk force majeure sondres der mellem to grupper, generelle pris- og omkostningsstigninger 

som fx fejlslagen høst, prisforhøjelser fra enkeltleverandører osv., og enkeltstående traditionelle force 

majeure omstændigheder.  

Angående de generelle pris- og omkostningsstigninger, ses det ved de ovennævnte domme at der skal 

meget store prisstigninger til, som minimum en firedobling, før en domstol overhovedet vil overveje at 

fritage sælger fra ansvar.     

Den anden gruppe, hvor der foreligger enkeltstående traditionel force majeure, findes der ikke nogen 

retspraksis her i landet. Det kan dog tænkes at når den ekstra økonomiske byrde har sammenhæng med en 

enkeltstående begivenhed som hindrer levering, at det må antages at offergrænsen kan sættes lavere end 

ved den første gruppe, hvis leveringen kan ske med en vis forsinkelse uden særlige meromkostninger14. 

Omkostningsstigninger som kan begrundes med en almindelig udvikling, som eksempelvis stigende 

produktionsomkostninger, valutakurser, makroøkonomiske udsving osv., påvirker ikke kun købet her og nu, 

men generelt hele markedet i en vis periode. Hvis sælger kunne fritages fra sit løfte, ville dette dog ikke 

skabe ligevægt, i og med at sælger senere ville kunne opnå en større fortjeneste, på varer der sælges til en 

højere kostpris. Køberen kan ikke selv skaffe ydelsen til den oprindelige pris, og fritagelsen bør derfor kun 

ske, når udviklingen i omkostningerne er så ekstraordinært høje, at selve aftaleforholdet falder ind under 

AFTL § 36, se afsnit 2.1.  

I den virkelige verden vil der konstant ske udvikling i pris og efterspørgsel. Dette er både køber og sælger 

klar over, og vil da indrette deres måde at drive forretning på efter dette. Selv ekstremt høje og pludselige 

stigninger eller fald må både køber og sælger være forberedt på, og må da tage konsekvensen af disse, det 

være sig gevinst eller tab. Tabet eller gevinsten må således placeres, og den aftale pris må fastholdes som 

aftalt jf. 2.1 om Pacta Sunt Servanda.   

Som modpol til dette skal nævnes NRt 1951.371 og specielt ND 1976.650 Norsk Voldgift beskrevet 

herunder: 

L havde i 1964 indgået aftale med Bergen kommune om løbende leverance af nafta til produktion af gas. Afregningen 

skulle ske til markedspris, dog inden for rammen 140/175 kr.pr.ton. I 1969 blev prisen fastsat til 175 kr. med adgang til 

prisforhandling hvert 3. år, hvilket ikke var blevet udnyttet i 1973, da oliekrisen opstod, og fik indkøbsprisen til at stige 

                                                                                                                                                                                                 
UfR 1921.277 H: Køber krævede pris reduktion da markeds prisen var faldet drastisk. S afviste og fik tilkendt 
erstatning. 
UfR 1922.316 H: Køber ville hæve da markedsprisen var faldet drastisk, K skulle svare erstatning. 
14

 Nørager-Nielsen, Jacob, 2009, side 413 
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til 650 kr. L ønskede da prisforhandlinger i utide, og da kommunen ikke ville indgå herpå, indbragte L sagen for 

voldgift, som gav L medhold, bl.a. under henvisning til udviklingen i obligationsrettens anerkendelse af justering af 

aftaler på grundlag af AFTL § 36, som da bl.a. var fremsat som forslag i Danmark. L fik dog ikke fuld dækning, men en 

stigning på 100 % til 350 kr.  

Forholdende kan gå begge veje som den nedenfor beskrevne NRt 1935.122, der dog er et særligt tilfælde, 

viser: 

Det norske nikkelværk R havde en betydelig afsætning af nikkel til Rusland og kunne ikke imødekomme efterspørgslen. 

Det canadiske nikkelværk S havde omvendt en overproduktion, men ville af forskellige grunde ikke gå ind på det 

russiske marked. I 1931 aftalte S og R, at S skulle levere nikkel til R til 150 £ pr. ton, hvorefter R solgte videre til Rusland 

for egen regning, dog at 10 % af udsvinget i markedsprisen i forholdet til de 150 £ skulle være for S’ regning. I 

september ophævede England guldindløseligheden, og verdensprisen på nikkel steg straks stærkt, således at R kunne 

opnå salgspriser på 235 £ pr. ton. På grund af den faste afregningspris mellem S og R ville hele gevinsten tilfalde R. 

under disse forhold ansås det at være helt i strid med god forhandlingsskik, den loyale forpligtelse og med 

tillidsforholdet mellem parterne at fastholde afregningsprisen på 150 £ pr. ton. S kunne derfor betinge fortsatte 

leverancer til R af et passende pristillæg.  

Ved særligt langvarige og komplekse kontrakter, må der tillægges en anden vurdering end ved almindelige 

handelsvarer. Her må der være anledning til at anlægge en blødere bedømmelse af sælgers løfte15. En 

længerevarende kontrakt, som giver den ene part et underskud, kan ikke i længden kræves opfyldt, og i den 

andens interesse bør man imødekomme ønsket fra den ene part om at forhøje den aftalte pris, så parten 

får incitament til at præstere, selvom der ikke er den store fortjeneste at hente hjem16. Dog må det tages i 

minde at kontrakten kan opsiges med passende varsel.  

Ændringerne i forholdet kan altså have karakter af traditionel Force Majeure, hvor opfyldelse af kontrakten 

er umulig, selv med ubegrænsede økonomiske midler.   Ændringerne i forholdet kan også have en sådan 

karakter af Force Majeure, at opfyldelse af kontrakten er mulig, men kun ved hjælp af betydelige midler 

som i sin sum kan sidestilles med umulighed, også kaldet økonomisk Force Majeure. I forhold til en 

hardshipklausul som CMJ A/S har spurgt indtil, er der en vis forskel. Ved hardship er opfyldelse stadig en 

mulighed, og fokus er lagt på at stabilisere ligevægten i kontraktforholdet, modsat Force Majeure, hvor 

fokus er på bestemte årsagsforhold, og deres betydning for muligheden af at opfylde forpligtelserne. 

Økonomisk Force Majeure og hardship smelter dog sammen visse steder, i og med at det i begge tilfælde 

ikke er praktisk umuligt at opfylde kontrakten. Hardship kan komme på tale ved generelle pris- og 
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 UfR 1921.37 ØL: 16 årig leveringskontrakt 
NJA 1923.20: Køb af karton 5 års leveringsperiode   
16

 Nørager-Nielsen, Jacob, 2009, side 419 
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omkostningsstigninger, og ved de enkeltstående traditionelle Force Majeure begivenheder, hvor i mod 

økonomisk Force Majeure næsten kun kan komme på tale ved den sidst nævnte.  

Ved økonomisk Force Majeure vil retsfølgen næsten altid være at sælger går fri af opfyldelses- eller 

erstatningspligt, permanent eller midlertidigt, og kun i sjældne tilfælde vil aftalen blive modificeret. I 

kontrast hertil står hardship, hvor målet er en modifikation af aftalen. 

2.2.2 Urimelige aftaler i dansk ret - Aftalelovens § 36 

I dansk ret eksisterer aftalelovens § 36 side om side med købelovens § 24. AFTL § 36 er tiltænkt en rolle 

som ”generalklausul”, som kan anvendes af parter i forsøg på at slippe for en forpligtelse som man ikke kan 

komme ud af, ved anvendelse af de mere detaljerede regler i lovens §§28-33. Dette ses også af 

bestemmelsens stk. 1’s relativt løse formulering: - En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, 

hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder 

andre retshandler. Fra bestemmelsen kan man altså udrede en mulighed for domstolene til enten at 

ophæve, eller sågar tilpasse en aftale, såfremt den fremstår urimelig i forhold til den ene parts forpligtelser. 

Dette passer umiddelbart perfekt til en situation hvor ex-post indtrufne omstændigheder ændrer 

ligevægten i en kontrakt, og det er derfor nærliggende at forestille sig, at parter i en hardshipsituation kan 

forsøge at komme ud af deres forpligtelse, ved at foreligge aftalen for en domstol med det synspunkt at 

aftalen er urimelig, grundet ændringen i omstændigheder. Bestemmelsens stk. 2 fastslår da også: - Ved 

afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere 

indtrufne omstændigheder. Heri beskrives jo netop kernen i en hardshipsituation, nemlig at forholdene er 

ændret i forhold til tidspunktet for aftalens indgåelse, og at dette skyldes omstændigheder indtruffet efter 

aftalens indgåelse. 

§ 36 har imidlertid vist sig at blive tolket ret så restriktivt af domstolene, hvilket da også giver god mening i 

forhold til at bestemmelsen ikke må kunne undergrave den risikofordelingsmekanisme der eksisterer på 

baggrund af købelovens § 24, og fra forarbejderne til bestemmelsen ses det også at § 36 primært tager 

sigte på forhold hvor der eksisterer et spring i styrkeforholdet mellem kontraktparterne, og altså derfor 

mere på aftaler imellem forbrugere og erhvervsdrivende, end rent kommercielle transaktioner17, hvor man 

alt andet lige har en øget forventning til parternes evne til at indgå ”de rette” aftaler. Anvendelsen af § 36 i 

et rent kommercielt aftaleforhold, er derfor reserveret til nogle helt særlige situationer, hvor det er ret klart 

at aftalen er urimelig og vil føre til et uacceptabelt resultat, og hvor ingen anden bestemmelse kan siges at 

tage sigte på situationen. 
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Fra formuleringen af bestemmelsens stk. 2, fremgår det ellers tydeligt at den netop også kan anvendes på 

situationer hvor en ændring af omstændighederne efter kontraktens indgåelse forskubber 

kontraktbalancen i en sådan grad, at opfyldelse må anses for urimelig. § 36 bliver altså dermed fremhævet 

som et alternativ til læren omkring bristende forudsætninger, og fra forarbejderne til bestemmelsen, med 

titlen ”Foreløbig redegørelse om formuerettens generalklausuler” fremgår dette da også direkte, med 

ordlyden ”Den nye generalklausul vil udgøre et grundlag for en løsning af konflikter, der skyldes uforudsete 

eller i øvrigt ændrede omstændigheder. Den vil være bedre egnet end den almindelige lære om bristende 

forudsætninger, der… i vidt omfang bygger på fiktioner”. Dette betyder dog ikke automatisk at § 36 helt har 

fjernet forudsætningssynspunktet fra den danske retstankegang, og fra blandt andet U 1978.973 V og U 

1981.1070.Ø, ses det at retten i visse tilfælde vælger en forudsætningstankegang til afgørelse af et retligt 

problem, på trods af at også § 36 er påberåbt. 

 

Fra retspraksis ses det, at flere domme anerkender betydningen af ændrede forhold i forbindelse med 

spørgsmålet om hvorvidt en aftale kan kendes urimelig18. Dog er det meget vigtigt at notere sig, at der for 

det første eksisterer endnu flere domme hvor den påståede urimelighed ikke er blevet anerkendt19. 

Samtlige anerkendte sager har indeholdt elementer der var åbenlyst urimelige i forhold til den aftalepart 

der fik medhold efter § 36, ligesom det er meget tydeligt at retten ligger stor vægt på det erhvervsmæssige 

i aftalerne, og har endog ganske høje krav til hvad kontraktparterne burde have forudset ved indgåelsen, 

ligesom det tydeligvis taler imod en anvendelse af § 36 at der har indgået et element af sagkyndig bistand i 

forbindelse med konciperingen af aftalen. Det er derfor ganske tydeligt at anvendelsen af bestemmelsen er 

meget indskrænket når det kommer til erhvervsforhold, og det må således overvejes stærkt hvorvidt 
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 U.1979.931 Ø, Vognmændene og opsigelse 
U.1981.870 V, Leasingaftale om lastvogn 
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U.1988.72.V, Ansvarsfraskrivelsesklausul ugyldig, i medfør af § 36 
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U.1983.157 H, Konkurrenceklausul samt konventionalbod fastholdes i forhandleraftale 
U.1990. 67 H, Stor konventionalbod (12 måneders løn) ikke tilsidesat 
U.1979.1035 SH, Sædvanlig ansvarsfraskrivelsesklausul ikke tilsidesat 
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bestemmelsen reelt set kan være til nytte for CMJ A/S i forbindelse med opstået hardship i en kontrakt. Til 

underbyggelse af dette synspunkt, er det også vigtigt at notere sig, at der ikke eksisterer en eneste dom i 

dansk ret, hvor en kontraktpart har forsøgt, og sejret i at anvende § 36 til at komme ud af sine forpligtelser i 

en situation hvor ændrede omstændigheder, der ikke kan siges at høre under force majeure bestemmelsen 

i KBL § 24, har ført til prisstigninger eller fald, rentestigninger eller fald, eller anden økonomisk forskubbelse 

af kontraktens ligevægt. Kontrært til en erhvervsdrivendes mulighed for at slippe ud af sine forpligtelser i 

en hardship situation, står også den norske højesteretsdom20 hvor en entreprenør stillede krav om 

yderligere betaling, da det viste sig vanskeligere end forudset at svejse en bro, men blev idømt at måtte 

bære risikoen, med 2 dommere henvisende til § 36, og 3 til læren om bristende forudsætninger. 

 

2.2.3 Bristende forudsætninger 

Ved forudsætningslæren forstås der, at en løftegiver kan blive løst fra sit løfte, hvis forudsætningerne for 

løftet svigtede, enten pga. urigtige forudsætninger eller pga. bristede forudsætninger. I forhold til den 

stillede opgave, vil urigtige forudsætninger ikke blive taget op. Bristende forudsætninger er en undtagelse 

til hovedreglen, Pacta Sunt Servanda, om at aftaler skal holdes21.  For at en part kan påberåbe sig bristende 

forudsætninger, skal hans forudsætning være (1) bestemmende, (2) kendelig og (3) relevant. En 

forudsætning skal være bestemmende, dvs. at løftegiveren ikke ville have afgivet løftet, såfremt han ved 

afgivelsen havde været klar over, hvorledes forholdene var eller senere ville udvikle sig. En forudsætning er 

kendelig for medparten, hvis han indså eller kunne/burde indse at forudsætningen var afgørende for 

løftegiveren. Det er desuden vigtigt for en forudsætnings relevans, om risikoen for at forudsætningen 

svigter, bør tillægges løftegiveren. Der er altså her tale om et risiko spørgsmål, og dette er vel også det 

mest væsentlige i forudsætningslæren.  Som følge af at alle kriterierne er opfyldt, vil retsfølgen være at 

aftalen helt eller deltvist opsiges, så løftegiver frigøres fra denne, eller at aftalen evt. tilpasses.  

Den, der påberåber sig bristende forudsætninger, må dog være forberedt og bekendt med at blive mødt, 

med en vis skepsis fra domstolens side – som er mere udtalt, jo mere professionel løftegiveren er. Der må 

således i kommercielle forhold, skulle en stor ændring i forholdene til, før en domstol ville godtage dette 

for en bristende forudsætning, bl.a. grundet at løftegiveren burde kende risikoen ved handlen22. Inden for 

dagligt handlede varer, vil det således være næsten umuligt at påberåbe sig dette, selv om der skulle opstå 

vanskeligheder af den ene eller anden art, hvorimod der vil være åbnet op for synspunkterne i 
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komplicerede og længerevarende kontrakter, som praksis viser 23. Det kan afledes af afgørelserne, at 

retsfølgen, som også nævnt foroven, vil være, at aftalen helt eller deltvist opsiges, hvortil der sjældent vil 

ske en tilpasning.   

Dommen U 1995.277 H
 24, skal dog fremhæves, idet den drejer sig om længerevarende forhold, og alle 3 

betingelser blev accepteret. I dommen fandt højesteret at måtte ”tilpasse” aftalen på grundlag af de 

bristende forudsætninger, så det rent faktisk ente med at debitor fik samme beløb som parterne 

oprindeligt havde regnet med.  

Forudsætningslæren kan dog ikke benyttes til at redde en aftalepart ud af et åbenlyst risikobetonet 

eventyr, som efterfølgende viser sig ikke at hænge sammen jf. U2001.1068 H25 

2.2.4 Genforhandling 

I tråd med det obligationsretlige princip om partsautonomi, hvorved parterne er frie til at aftale hvad de vil, 

er en kontrakt altid åben for genforhandling i løbetiden, såfremt parterne skulle være enige om dette. Lige 

så klart som princippet om partsautonomi, står naturligvis også princippet om Pacta Sunt Servanda. Dette 

betyder at såfremt det kun er den ene part der ønsker en genforhandling, er den anden i sin gode ret til at 

afvise dette, med udgangspunkt i reglen om at aftaler er aftaler, og aftaler skal holdes. 

Loyalitetsforpligtelsen parterne imellem spiller dog også ind på denne situation. Loyalitetsforpligtelsen kan 

antages at indtage en styrket position i et længerevarende kontraktsforhold, hvor der eksempelvis fra 

lovgivning som KBL §§ 33 og 35 ses en pligt til at varetage sin medkontrahents interesser, og foretage 

positive handlinger til værn for ham.26 

Dette princips virkning, kan endda betyde at en part ikke er i stand til at afvise genforhandling eller 

modifikation af en aftales centrale indhold og retsvirkninger, såfremt denne ændring ikke medfører en 

væsentlig ulempe for ham. Denne modifikation af reglerne i DL 5-1-1 samt AFTL § 1, kan primært udledes 

fra U 1981.300 H, hvori det af Højesteret fastlagdes, at en part under særlige omstændigheder ikke kan 
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 UfR 1978.973 V: 
UfR 1981.1070 Ø: Brug af bristende forudsætninger frem for AFTL § 36 
UfR 1985.334 H: EDB-Leverandør måtte bære risikoen for, at kundens drift og prismæssige forudsætninger for 
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UfR 1987.751 H: 
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 UfR 1995.277 H Aftale der forligte et erstatningskrav korrigeret ved ændring af konkurrenceretlig prismekanisme. 
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modsætte sig sin medkontrahents ønske om modifikation af kontrakten, så længe dette ønske er 

begrundet, og parten ingen loyale grunde har til at modsætte sig. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at 

denne modifikation kun er gældende, hvor det ikke er til væsentlig ulempe for den part som må bære en 

ændring af kontrakten, ligesom situationen i dommen var af en sådan karakter, at den part der blev dømt 

til at bære ændringen, kun nægtede sin modpart denne, for at chikanere vedkommende grundet uenighed 

om et andet retsforhold. Derudover skal det af retten ofte udtalte hensyn til parternes status som 

henholdsvis erhvervsdrivende eller svagere part (forbruger, etc.) naturligvis også iagttages, hvilket alt andet 

lige må antages at betyde en skærpet forventning til professionelle parter til at få indgået ”den rigtige” 

aftale, første gang. 

I hardship tilfælde vil situationen ofte være, at den part som oplever hardship, ønsker modifikation af 

kontrakten i form af eksempelvis en ændring af prisen, og i disse tilfælde kan man nok argumentere for at 

modifikationen vil føre til en ulempe som ikke er uvæsentlig for den anden part. Dermed sættes 

muligheden for igennem forventningen til loyalitetspligt parterne imellem ensidigt at modificere aftalen, jf. 

U 1981.300 H, ud af spil. I stedet vil en part der ensidigt forsøger at gennemtrumfe en ændring af 

kontrakten, kunne gøre brug af det parterne imellem aftalte opsigelsesvarsel, og varsle ændringer i aftalen 

med en frist svarende til dette. Såfremt ændringerne accepteres af medkontrahenten, vil aftalen i ændret 

stand fortsætte fra den fastlagte dato. Hvis ikke der kan opnås enighed omkring ændringerne af aftalen, vil 

begge parter da have mulighed for at bringe forholdet til ophør, fra den i opsigelsesvarslet fastsatte dato27. 

Parter kan i sjældne tilfælde altså blive tvunget til at acceptere ensidige ændringer af en aftale, så længe 

disse er velbegrundede, og ikke påfører parten nogen væsentlig ulempe. Dette kan udredes af både den 

ovenstående dom, ligesom U.1986.824 V giver en part hjemmel til at udstede ensidige ændringer af en 

aftales vilkår, så længe disse er sagligt og rimeligt begrundede, og ikke i strid med AFTL § 36, samt ikke 

påligger medkontrahenten en urimelig byrde. Til støtte for dette synspunkt kan også fremhæves 

U.1952.289 H. 

Denne situations regler ser dog heller ikke anvendelige ud i forbindelse med hardship, idet en 

genforhandling jo ofte vil føre til en fordyrelse for den anden part, og må antages at påføre denne en ikke 

uvæsentlig byrde. I stedet kan det anbefales parterne selv at indføje en genforhandlingsklausul i 

kontrakten, hvori de forpligter sig til at indgå i genforhandlinger, såfremt den ene part skulle ønske dette. 

En sådan klausul modificerer altså situationen i udgangspunktet, hvor den ene part blot kan afvise den 

andens ønske om genforhandling, med baggrund i AFTL § 1 samt DL 5-1-1. 
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2.2.5 Culpa in contrahendo 

Ved en forhandling/genforhandling der ikke udmønter sig i en aftale, vil der være forbundet nogle 

omkostninger med selve forhandlingen, og det er det klare udgangspunkt at disse må bæres af 

vedkommende selv – omkostningerne ved de mislykkede bestræbelser må dækkes ind af fortjenesten af de 

kontrakter, der bliver indgået. Hvis løftegiveren har handlet culpøst i forbindelse med forhandlingen, må en 

løftemodtager, som er i god tro, desuagtet finde sig i at løftet ikke er bindende for løftegiveren. Dette løses 

først og fremmest ved hjælp af de stærke ugyldighedsgrunde, f.eks. svig eller AFTL § 33, og hvis 

modtageren af løftet har haft tab, pga. han har stolet på og handlet efter løftet, vil han kunne kræve 

erstatning efter den almindelige erstatningsregel28. 

I nogle tilfælde må hovedreglen som nævnt ovenfor dog brydes, og erstatning i form af negativ 

kontraktinteresse må gives. Med andre ord en erstatning, hvorved alle eller nogle af de omkostninger 

dækkes, som vedkommende erstatningsberettigede har haft i anledning af de første forhandlinger, eller 

endog tilkendes en højere erstatning i form af honorar for allerede udført arbejdes fortjeneste, fra før 

samarbejdets ophør. Dette kan selvsagt komme på tale når den ene forhandlingspart har optrådt illoyalt og 

tilsidesat hensynet til den anden part29, herunder bl.a. at have krænket sin kontraktretlige oplysningspligt 

(vejlednings/frarådningspligt). 

I dansk ret, virker det til at betingelserne for at ikende erstatning efter culpa in contrahendo er skrappe og 

undtagelsesprægede. Som udgangspunkt må man kræve et evident retsbrud i form af et chikanøst forhold, 

eller en klar overtrædelse af gældende regler for aftaleindgåelsen, eller misligholdelse af eksisterende 

kontraktforhold, for at nå til at en part bliver erstatningsansvarlig for at sabotere eller afbryde 

aftaleforhandlingen30. Dette ses også af følgende domme31. 

2.2.6 Opsummering af retstilstanden i Danmark/Delkonklusion 

I dansk ret virker det tydeligt, at ændrede forholds betydning for en kontrakt i det væsentligste vil være 

fastholdelse af aftalen, som oprindeligt indgået. Såfremt den foreliggende part skulle få medhold i sin 

påstand, vil retsfølgen næsten altid være annullation, og kun i særligt sjældne tilfælde vil der fra 
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 U.1939.1179 Ø Aftales fandtes ikke indgået. Men ingen erstatning tilkendt. 
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 U.1986.747 H Udgifter til forberedelse af produktion erstattes normalt ikke 
 U.1989.53 H Fravælgelse af fælles aftalepart ved fælles bud på licitation 
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domstolenes side ske en modifikation af kontrakten. Dette er primært et resultat af KBL § 24, og de deraf 

udledte krav og forventninger til professionelle parters evner til at indgå aftaler, hvorved en 

udefrakommende hændelse skal være ekstremt byrdefuld, før en part med rettens hjælp kan slippe ud af 

sine forpligtelser. Aftalelovens § 36 er i teorien anvendelig i tilfælde med ændrede omstændigheder, men 

ofte har domstolene anlagt en snæver fortolkning af loven, hvori det er af afgørende betydning i hvilken 

funktion en aftalepart handler, erhvervsmæssig eller civil, ligesom det også taler imod en anvendelse af § 

36 at der er anvendt sagkyndig hjælp i konciperingen af en kontrakt. Hvad angår læren om bristende 

forudsætninger, er det klart, at der kan opstå spørgsmål om hvem der skulle bære risikoen, før en part 

bliver fri for sine forpligtelser, og de professionelle parter i kommercielle forhold må da ruste sig på en vis 

skepsis fra domstolens side. I modsætning til dette står synspunktet omkring længerevarende 

kontraktforhold, hvor en domstol om ikke andet vil se mere lempeligt på det, dog med opsigelsesvarsel in 

mente.    

Dette gør at netop længerevarende kommercielle aftaleforhold som dem CMJ A/S jævnligt indgår, vil være 

meget svære at opnå en ændring af i tilfælde af ændrede omstændigheder, og kun i exceptionelle 

situationer hvor byrden bliver ekstrem, eller en ændring af kontrakten ikke vil føre til nogen betydelig 

ulempe for medkontrahenten, vil man kunne lette sine forpligtelser efter KBL § 24, eller grundet 

forventningen om loyalitet fra medkontrahenten. Genforhandling står efter dansk ret parterne frit for så 

længe de er enige om det, men udgangspunktet er stadig at den ene part er i sin gode ret til at nægte den 

anden genforhandling, såfremt han kan anføre loyale grunde herfor. 

Det er altså tydeligt at det for CMJ A/S vedkommende, ud fra en ren juridisk betragtning vil være relevant 

og rationelt at indsætte en hardshipklausul i sine kommercielle kontraktforhold, hvorved parterne 

forpligter sig til genforhandling i tilfælde af at en ændring i omstændighederne for kontrakten fører til at 

opfyldelse bliver væsentlig mere byrdefuld. En sådan klausul er ikke ment som et værktøj til at svække en 

aftales ukrænkelighed, men netop et forsøg på at fastholde ”kernen” i aftalen, og justere den i tilfælde hvor 

aftalen ikke kan opfyldes med de midler som man antog på konciperingstidspunktet, for at den igen skal 

fungere i forhold til den oprindelige risiko og byrdefordeling. 
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2.3 CESL art. 89 

2.3.1 Intro 

CESL32 er et forslag til en fælleseuropæisk købelov, baseret på principper fra de 2 obligationsretlige 

regelsæt PECL og DCFR33. CESL er blevet til på EU-kommissionens forslag, og er tænkt som et frivilligt 

regelsæt som virksomheder kan anvende som deres standardbetingelser i handler med forbrugere (B2C), 

ligesom erhvervsdrivende også kan vælge at anvende reglerne som baggrund for en B2B kontrakt dem 

imellem. 

Baggrunden for CESL, er at alle 27 medlemsstater har hver deres egen købelovgivning, dog i visse tilfælde 

ret ens, grundet indflydelse fra CISG. Det er dog ikke alle medlemsstater der har ratificeret alle dele af CISG, 

og desuden dækker CISG ikke over hele aftale forløbet, f.eks. omfatter CISG ikke ugyldige klausuler og 

fortolkning. Derudover varierer de forskellige europæiske købelovgivninger nok til at det har en 

afskrækkende effekt på forbrugere og små og mellemstore virksomheder (SME’er), i forhold til at handle 

over grænser. Dette skyldes de relativt høje udgifter til juridisk kompetence i forbindelse med tilpasning af 

kontrakter til et andet lands lovgivning, ligesom det også er omkostningstungt at rette internethandel mod 

forbrugerne i et andet land. EU-kommissionen antager en udgift for tilpasning af en enkelt virksomheds 

kontrakter på rundt regnet 10.000 € (Ca. 75.000 kr.) pr. land, så dette kan hurtigt løbe op, med 26 andre 

medlemsstater. For tilpasning af en virksomheds webside antages en udgift på 3.000 €.  

Det er specielt i B2B situationer, hvor der er mange omkostninger tilknyttet den juridiske kompleksitet, når 

der sammenlignes med at koncipere en kontrakt under partens nationale lov, og denne udgift forstørres i 

og med at virksomheder ofte har med mange forskellige retssystemer at gøre34.    

Da den ekstra nytte forbrugere kunne opnå ved et større udvalg eller lavere priser i et andet medlemsland 

modvirkes af de søgeomkostninger de skal afholde for at kunne risikovurdere handlen korrekt, afskrækker 

dette mange forbrugere fra at handle over landegrænserne. EU-kommissionens undersøgelser viser at hele 

44 % af de adspurgte europæere fortæller at de ikke handler over landegrænser grundet denne usikkerhed. 

Omvendt eksisterer også situationer hvor forhandlere ikke ønsker at handle med interesserede forbrugere, 

hvilket antages at ramme ca. 3 mio. forbrugere årligt. 

 

Alt dette er naturligvis en stor hindring for et effektivt indre marked, og antages at betyde 26 mia. € i tabt 
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samhandel hvert år. Hvis blikket kastes mod B2B, viser det sig at anden lov end den man er vant til, er 

nummer 3 på listen over årsager der fraholder virksomheder i at handle med andre35. 

Tanken med CESL er, at et enkelt sæt regler skal kunne regulere alle handler virksomheder foretager over 

grænser, ligesom forbrugerne skal opleve en højere tillid og nemmere tilgang til reglerne. 

Dette vil uværgeligt være et anvendeligt værktøj for små og mellemstore virksomheder, idet de kun 

behøver at sætte sig ind i et regelsæt, hvorfor man kunne forestille sig at anvendelsen af CESL godt kunne 

blive udbredt i B2B kontrakter. Yderligere er det blevet slået fast at CESL kan ligestilles med nationale 

bestemmelser, ved lovvalg efter Rom-konventionen, og man kan således blot vedtage CESL som sit lovvalg, 

hvor man eksempelvis ikke kan aftale blot at anvende Lex Mercatoria, men er tvunget til at indskrive 

specifikke klausuler og bestemmelser fra denne i kontrakten, da reglerne ikke nyder samme status som de 

nationale love i forhold til lovvalg. Dog skal man være opmærksom på CESL’s art. 70 der kan erklære visse 

klausuler og betingelser for uden virkning, hvis de ikke er individuelt forhandlet.  

Der eksisterer dog også flere problemer og åbne spørgsmål i forbindelse med CESL. 

Juridisk vil mange måske vægre sig mod at anvende regler hvortil der (endnu) ingen retspraksis hører, 

ligesom manglen på offentligt tilgængelige forarbejder til bestemmelserne vil medføre usikkerhed omkring 

det retlige udfald på en tvist omhandlende bestemte bestemmelser i regelsættet. Denne usikkerhed vil 

naturligvis gøre interessen for anvendelse af reglerne mindre, ligesom fortolkningen af disse kan tænkes at 

variere fra land til land, afhængig af hvor værnetinget i kontrakten er placeret. De første sager der skal 

afgøres efter CESL kan man altså forestille sig at retterne i mangel på fortolkningsbidrag fra praksis, vil 

forelægge som præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen efter bestemmelsen i art. 267 TEUF36, samt 

reglerne om EU-konform fortolkning, hvilket kan betyde en meget lang sagsbehandlingstid, og være meget 

fordyrende for den juridiske proces. 

Yderligere er CESL udformet på en måde, hvor der ligges høj vægt på ”bløde” begreber, omkring god tro og 

en stærk loyalitetsforpligtelse, (”good faith and fair dealing”) hvis omfang også først behøver en vis 

retspraksis for at kunne fastslås. Det er især bemærkelsesværdigt at bestemmelserne i CESL skal anvendes 

med generalklausulen i artikel 2 som baggrund. Denne artikel omhandler de handlende parters forpligtelser 

til altid at agere i ”good faith” overfor hinanden, og er grundlaget for en forventning om en stærk 
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loyalitetsforpligtelse i parternes forhold. CESL tager så yderligere skridtet videre i forhold til hvad der 

tidligere er set i både national ret såvel som Lex Mercatoria, og åbner mulighed for at en part kan blive 

erstatningsansvarlig overfor en anden, alene såfremt en domstol måtte finde at han ikke har opfyldt sine 

forpligtelser til at udvise ”good faith” overfor medkontrahenten. Denne mulighed udspringer af artikel 2 

stk. 2. Dette ses eksempelvis i artikel 55, hvor en part som baserer en beslutning på en fejltagelse, kan ende 

med at have et erstatningskrav mod sin medkontrahent, såfremt denne indså eller burde have indset 

fejltagelsen, og derefter undladt at gøre den fejltagne part opmærksom på den. I Danmark vil en sådan 

situation blive reguleret efter AFTL § 30 stk. 2, og her vil retsfølgen efter loven da være begrænset til at 

løftet ikke er bindende. Såfremt erstatning skulle komme på tale, vil dette følge de almindelige 

erstatningsregler. 

Ligeledes ses det i art. 89, hvor en part som efter klausulen i bestemmelsen er forpligtet til at indgå i 

genforhandlinger i god tro, undlader at gøre dette, rent faktisk kan blive erstatningsansvarlig overfor 

modparten, for sin manglende” good faith” i genforhandlingerne.   

CESL er altså i ret vidtrækkende grad baseret på et ”fairness” frem for et ”certainty” synspunkt37, hvor 

ujævnheden imellem kontraktende parter søges udjævnet igennem vidtrækkende remedier i forhold til 

parter der ikke udviser den fornødne grad af ”good faith”. Da vurderingen af dette ofte vil være et skøn der 

skal foretages af en domstol fra sag til sag, vil dette naturligvis betyde en del usikkerhed i forbindelse med 

anvendelse af regelsættet, og vil derfor gøre det mindre attraktivt for virksomheder at vælge CESL som 

baggrundsret for en kontrakt. 

CESL vil ligesom CISG blive benyttet når der handles over grænser jf. art. 4 CESL. CESL må kun benyttes af 

små og mellemstore virksomheder, som regelsættet selv definerer som at virksomheden har under 250 

ansatte, eller har en omsætning der ikke overstiger 50 mio. € på årsbasis. Selv hvis CMJ A/S skulle falde 

uden for denne kategori, kan CESL stadig anvendes, hvis den anden part i kontrakten er et SME. Yderligere 

giver CESL’s artikel 13 (b) kompetence til medlemsstaterne, til på egen hånd at beslutte at denne restriktion 

ikke gælder i det pågældende land38. Hvis den danske stat skulle beslutte dette, ville CMJ A/S således kunne 

anvende CESL i kontrakter med alle typer og størrelser af virksomheder.  

Hvis CMJ A/S gør forretninger med et andet stort selskab omkring en større kompleks kontrakt, vil man dog 

højest sandsynligt ikke anvende standardbetingelser, og kontrakten vil i stedet blive forhandlet individuelt 

ned til mindste detalje, grundet kontraktens størrelse og betydning. 
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Hvis CMJ A/S sætter sig ind i CESL når der handles med SME virksomheder, vil det blive mere overskueligt, 

samt sænke transaktionsomkostningerne, da man kun behøver sætte sig ind i CESL én gang, givet at de 

andre parter er villige til at benytte regelsættet.  

2.3.2 Ikke individuelt forhandlede betingelser 

Et sted hvor CESL skiller sig ud fra CISG er at CESL bl.a. regulerer uretfærdige kontraktbestemmelser.  

Hvis man ser på B2B forhold, kan der tænkes et utal af mulige handler og aftaler, både når der tænkes på 

SME’er og større virksomheder. Hver part kan have forskellig retlig og professionel ekspertise til rådighed, 

og den endelige transaktion vil da være et produkt af parternes standpunkter og forhandling, eller også kan 

transaktionen være baseret på standardbetingelser som den anden part uden videre accepterer, f.eks. fordi 

de selv bruger dem. Disse standardbetingelser kan enten være udarbejdet som et sæt almindelige 

betingelser for branchen, som eksempelvis AB92 i Danmark, der regulerer aftaler indenfor bygge og 

entreprisebranchen. Standardbetingelserne kan også være egne betingelser, som virksomhederne selv har 

udarbejdet, og her vil der så være tale om ”battle of the forms39”, eller det kan tænkes at en stor 

virksomhed ”tvinger” sine betingelser igennem overfor en SME. I forholdet til CESL’s art. 70 omkring ikke 

individuet forhandlede betingelser, må det kun være de sidste 2 nævnte tilfælde der er omfattet.  

Ifølge art. 2 d, fortolkes standardbetingelser som; (1) standardbetingelser som er skrevet i forvejen, og som 

er påtænkt at skulle benyttes i flere forskellige transaktioner med forskellige parter, (2) og som ikke er 

blevet individuelt forhandlet efter art. 7.         

Ifølge art. 7.1, er en betingelse ikke individuelt forhandlet, hvis en part ikke har kunnet influere den.  Dette 

er en relativ løs formulering, men hvis man ser på ordlyden alene, er det et meget strengt krav, idet at hver 

en betingelse skal kunne forhandles, før den er individuelt forhandlet. Bevisbyrden for at dette rent faktisk 

har fundet sted, vil være svær at løfte efter art. 7.3. Det kan således tænkes at art. 7 vil medføre at en del 

betingelser bliver ikke individuelt forhandlede.  

Art. 70.1 henviser til at betingelser der ikke er individuelt forhandlede ifølge art. 7, kun har virkning hvis (a) 

den anden part kendte til dem, (b) eller hvis parten der fremkommer med betingelserne har taget rimelige 

skridt til at bringe bestemmelserne til den andens opmærksomhed, både (a) og (b) skal finde sted før 

kontrakten bliver underskrevet. I B2B forhold, eksisterer der også i CESL et øget krav til professionelle 

parter, hvilket kan udledes af præambel 31. Dette må tolkes som at en underskrift på en kontrakt må 

betyde at parten er indforstået med kontraktens betingelser, og har han ikke kunne influere dem, eller på 

anden måde er utilfreds med dem, burde han lade være med at underskrive. 
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2.3.3 Specifikt omkring CESL artikel 89 

CESL artikel 89 omhandler ændrede forhold for den ene part i et kontraktforhold. Artikel 89 kan 

opsummeres som følgende: 

Hvis det er blevet mere bydefuldt for den ene part, enten fordi det er blevet dyrere at levere ydelsen, eller 

fordi værdien af ydelsen er faldet, har parten stadig pligt til at levere eller modtage ydelsen jf. afsnit 2.1.1 

om Pacta Sunt Servanda. Hvis partens obligation efter kontrakten er blevet så byrdefuld, at den kan 

betragtes som usædvanlig høj eller nærmere overdreven, på grund af en ekstraordinær ændring i 

omstændighederne, har parterne en pligt40 til at genforhandle i god tro, med formål enten at ændre eller 

opsige kontrakten mellem parterne.  

Hvis parterne ikke formår at nå til enighed inden for rimelig tid, kan retten på opfordring fra en af 

parterne,(a) enten ændre kontrakten til hvad parterne ville have aftalt, hvis de havde taget ændringen med 

i deres overvejelser, (a) eller bringe kontrakten til ophør. 

(a)Dertil skal den ekstraordinære ændring være sket efter kontraktens indgåelse, (b) og den ramte part 

havde og kunne ikke have taget muligheden for ændringen eller at dens omfang ville være så urimelig stor i 

betragtning, (c) og den ramte part havde ikke, eller kan ikke ses som at have taget risikoen på sine skuldre.  

CESL bygger på principperne bag PECL og DCFR41, og af kommentarerne til disse angående ”Change of 

Circumstances” (hardship), beskrives det hvorledes artiklen skal fortolkes.  Formålet med artiklen er bl.a. at 

sørge for at de ekstra omkostninger der opstår ved den udefrakommende begivenhed, ikke skal falde på 

den ene part alene42. Selvom der i kontrakten indsættes klausuler omkring prismekanismer, er disse tit 

indsat med kun moderate udsving in mente, og dette kan give et meget forvrænget resultat i krisetider. Det 

kan derfor være brugbart at indsætte en mere overordnet hardshipklausul, da det også vil være upraktisk 

slet ikke at have aftalt noget om det på forhånd. Selve klausulen kan dog modificeres, grundet 

aftalefriheden, så eksempelvis en situation med kraftigt fald i kontraktens valuta, eller resultatet af senere 

tilkommende offentligretlig regulerings indvirkning på pris eller afsætningsmuligheder ikke er omfattet af 

klausulen. Et eksempel på dette ses i Bilag 3. 

Når vi bevæger os indenfor feltet omkring ændrede forhold eller hardship om man vil, er det vigtigt at 

huske på at der ikke er tale om decideret umulighed, som i stedet falder indenfor læren om force majeure. 
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Under en situation med ændrede forhold, kan det stadig godt være muligt for realdebitor at levere, men 

det vil kræve en så enorm ekstra omkostning af ham at han går konkurs, eller at det forskubber 

kontraktbalancen til det urimelige. Dog må det være op til retten at bedømme hvornår det at levere kun er 

muligt med helt ekstravagant høje omkostninger (unreasonable cost), og hvor levering kun fører til store 

uventede omkostninger(only very difficult), også selvom det rent faktisk får realdebitor til at gå konkurs, da 

det kun er i det førstnævnte tilfælde klausulen kan anvendes43.     

2.3.4 Faktum 

Før artikel 89 kan komme i betragtning, skal der være tale om en overdreven ændring (excessively onerous 

change of circumstance).  

I henhold til kommentarerne til PECL og DCFR skal denne overdrevne ændring have medført en kæmpe 

ubalance i kontraktforholdet44. Det gælder for enhver kontrakt, men specielt for langvarige kontrakter som 

er konciperet med en bestemt økonomisk kontekst in mente, at de måske ikke vil vare i hele den påtænkte 

periode, og her bliver ”clausula rebus sic santibus” da anvendt. Mekanismen kommer således kun i 

anvendelse hvis kontrakten bliver fuldstændig vendt på hovedet af de uforudsete ændrede forhold, hvilket 

vil føre til at det bliver ekstremt byrdefuldt for en part at leve op til sin del af aftalen. Denne overdrevne 

ændring, kan f.eks. være det direkte resultat af voldsomme forhøjelser i produktionsomkostningerne, eller 

den kan eksempelvis også være resultatet af at den leverede ydelse bliver værdiløs for realkreditor.       

 Jf. Afsnit 2.2 ses det også af dansk ret, at der skal ekstraordinært meget til før en part vil få medhold i en 

sag hvor der er tale om ændrede forhold i kontraktforholdet.  Dette kan også udledes fra andre staters og 

landes retspraksis45, specielt Scafom International BV vs. Lorraine Tubes s.a.s46, en belgisk dom, hvor prisen 

på råvarer til produktionen steg voldsomt, men mere interessant, at baggrunden for kontrakten i sagen var 

CISG, som intet siger om genforhandling, men at retten stadig pålagde parterne dette. Det er således ikke 

en klausul som en part uden videre kan påkalde sig, men den kræver derimod særdeles ændrede forhold. 

Dette understøttes også af kommentarerne til PECL og DCFR47, som fastslår at klausulen ikke er tænkt som 

en redningsplanke for risikovillige spekulanter, men derimod som følger af første afsnit af bestemmelsen- 
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at Pacta Sunt Servanda gælder. Anvendelsen af ordet ”however” i artiklens ordlyd, gør det muligt at 

anvende artiklen hvis en ændring er ”excessively burdensome” for en af parterne.   

Dertil skal ændringen være sket efter kontraktens indgåelse, og den ramte part må ikke have kunnet 

forudse den, eller modsætningslutligt, hvis han kunne forudse den, ikke have indgået aftalen. 

Kommentarerne til PECL og DCFR udtrykker det på følgende måde48; ”Hardship cannot be invoked if the 

matter would have been foreseen and taken into account by a reasonable man in the same situation, by a 

person who is neither unduly optimistic or pessimistic, nor careless of his own interests”. Heri følger det 

også at hvis der er tale om en professionel, antages det at hans viden er højere end en almindelig 

forbruger. Inden for et givent marked, må det være rimeligt at forvente udsving på værdien af kontraktens 

valuta og markedsprisen, hvilket man må antage at parterne er bekendt med, specielt i langvarige 

kontrakter.    

Dette falder indenfor de samme linjer som bristende forudsætninger jf. afsnit 2.2.3, hvor ændringen skal 

være bestemmende og kendelig, og hvor parten ikke ville have indgået aftalen hvis han kunne forudse 

fremtiden. Det kan udledes her at artikel 89 vil have større mulighed for at komme på tale i et 

længerevarende kontraktforhold, da en lang tidshorisont medbringer flere usikkerheder end en kortere.   

Det sidste kriterium falder også inden for de samme linjer som bristende forudsætninger, nemlig 

spørgsmålet om risikoen, hvor der her også bliver garderet mod et risikofyldt forretningseventyr. I sidste 

ende må det afgøres om parten der er ramt skal bære risikoen for ændringen, enten fordi han direkte 

påtog sig risikoen, eller fordi kontrakten har et spekulativt præg. Hvis dette er tilfældet kan klausulen ikke 

tages i anvendelse49.  

2.3.5 Følge 

Retsfølgen hvis parterne ikke kan nå til enighed gennem genforhandlingen, vil da ifølge artikel 89.2 være at 

retten enten ændrer kontrakten til hvad parterne ville have aftalt hvis de havde taget højde for ændringen i 

kontrakten, eller bringer kontrakten til ophør. Dette må siges at følge den samme gang som dansk ret jf. 

ovenstående afsnit 2.2, hvor en dommer enten kan ophæve kontrakten eller modificere den, hvis der 

foreligger ændrede forehold. Parterne skal dog vedtage dette fælles, ellers kan klausulen dømmes 

ubrugbar efter artikel 70, hvis den ikke er forhandlet individuelt, jf. afsnit 2.3.2.  
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Hvis domstolen vælger at modificere kontrakten, følger det af kommentarerne til PECL og DCFR, at formålet 

er at genskabe balanceforholdet i kontrakten50. Dette skal gøres ved at sikre, at den ekstraomkostning som 

bliver skabt ved de ændrede forhold, bliver fordelt lige mellem begge parter. Den ekstraomkostning som 

skabes ved de ændrede forhold, må altså ikke placeres på den ene part alene, men skal deles af begge to. I 

modsætning til den risiko der er ved Force Majeure, vil risikoen ved ændrede forhold altså blive ligeligt 

fordelt. Retten kan f.eks. modificere kontrakten ved at vælge at forlænge leveringstiden, forhøje eller 

sænke prisen eller mængden.  

Ifølge forarbejderne er det dog vigtigt at holde in mente, at domstolens beføjelser kun udtræder af 

exceptionelt ændrede forhold, og at domstolen kun kan modificere kontrakten, og ikke helt omskrive den51. 

Domstolen må eksempelvis ikke kræve at der i stedet for gas, skal leveres råolie, på trods af at dette måske 

umiddelbart kan opfylde samme formål hos køber. Domstolen skal henvise parterne til at genforhandle, 

hellere en gang for meget end en gang for lidt, for at sikre at bestemmelsen kun bliver brugt meget 

begrænset, for at undgå at forstyrre den kontraktstabilitet der følger af aftalefriheden, jf. princippet om 

Pacta Sunt Servanda. 

 

2.3.6 Pligten til at genforhandle 

Der hvor CESL skiller sig ud fra blandt andet dansk ret omkring ændrede forhold, er at den påligger parterne 

en pligt til at genforhandle, før retsfølgen kan tænkes at komme i kraft, og giver derved parterne en 

mulighed for at undgå de omkostninger der er forbundet med en retssag. Pligten til at overholde artikel 2’s 

føromtalte princip om ”good faith” i kontraktsforholdet, medfører derfor at parten som vil blive ramt af de 

ændrede omstændigheder pålægges at indlede forhandlinger indenfor rimelig tid, hvori denne skal 

fremlægge hvorledes de oplevede ændrede omstændigheder påvirker kontrakten i forhold til sig. 

Manglende overholdelse af denne pligt, kan føre til at modpartens genforhandlingspligt efter klausulen 

bortfalder. Dette er dog ikke til hinder for at modparten selv kan vælge at indlede forhandlingen, såfremt 

de frygter for kontraktforholdet. Ved pligten til at genforhandle må det forstås således at begge parter 

loyalt sætter sig ned ved bordet og ser på situationen under overholdelse af ”good faith” princippet. Hvis 

de ikke kan blive enige ved denne forhandling, vil retsfølgen da træde i kraft. Før det kommer så vidt, er det 

dog vigtigt at notere sig at retten kun vil gribe ind som sidste udvej. Bestemmelsen sigter således klart mod 

at få parterne til at genforhandle selv, og retten kan endda kræve at parterne forsøger en sidste 

genforhandling, hvis den mener der er mulighed for at redde kontrakten. 
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Hvis parterne er enige om at situationen falder inden for artikel 89, og således begge erkender at der er tale 

om betydelige ændringer i forholdet, er de begge klar over retsfølgen hvis de ikke kan blive enige. Set fra 

praksis herhjemme og fra udlandet, må det stå parterne klart at der skal en meget kraftig ændring i 

forholdet til, før de kan påberåbe sig artikel 89. Dette kan have den effekt at der er en mindre chance for at 

parterne kan blive uenige omkring, om de befinder sig i en artikel 89 situation eller ej. 

Genforhandlingen skal naturligvis forløbe i god tro, og må ikke bevidst forhales eller afbrydes chikanøst. 

Hvis den ene part ikke overholder kravene til ”good faith” under genforhandlingen, er der mulighed for at 

den anden part kan søge erstatning for krænkelse af god tro og for god skik (”good faith and fair dealing”) 

under artikel 2.2, hvis denne har lidt et tab der kan henføres til genforhandlingen.  Men til dette krav, må 

man gå ud fra at der ligesom i dansk ret jf. afsnit 2.2.5 om culpa in contrahendo, ligger et krav om en klar 

overtrædelse.   

  

2.3.7 Erstatning for manglende god tro 

Sammenlignet med de lovregler som CESL kommer til at konkurrere med, indeholder de nye regler en 

lovfæstet mulighed for erstatning i tilfælde hvor en kontraktpart ikke handler i overensstemmelse med 

reglerne i artikel 2, omkring ”good faith and fair dealing”. Et eksempel på hvornår en part kan anses for ikke 

at leve op til disse forpligtelser, kan fra forarbejderne til PECL52, som CESL i høj grad bygger på, være hvor 

en part fortsætter en skingenforhandling, efter denne allerede har indgået en ny kontrakt med tredjemand. 

Under bestemmelserne i henholdsvis CESL og PECL, kan dette afføde et erstatningsansvar, som beskrevet i 

det følgende.  

 

Mange af regelsættets artikler peger som tidligere nævnt tilbage på netop denne artikel, og nævner 

eksplicit at en part der ikke lever op til sine forpligtelser efter denne, ”maybe liable for damages”. 

Det er altså klart at der efter reglerne er tænkt en mulighed for at en part der lider et tab grundet sin 

medkontrahents manglende overholdelse af reglerne i 2.2, kan søge erstatning fra denne.  

 

Hvad denne erstatning så rent faktisk udgør, er et mere åbent spørgsmål. Fra præamblerne til CESL, ses det 

fra præambel 31, at artikel 2 sandsynligvis skal fortolkes indsnævrende, og at man traditionelt set i Europa 

har været tilbageholdende med at tildele erstatning til parter som har været udsat for ond tro fra deres 

medkontrahent. Man må altså forvente at den skadelige handling er tydelig og en stor ulempe for 
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medkontrahenten, ja nærmest af chikanøs karakter, såfremt en part skal dømmes for ikke at have levet op 

til sine forpligtelser. Ud fra dette kan man muligvis drage, at en tanke om positiv opfyldelsesinteresse må 

være udelukket, (i hvert fald i de fleste situationer) eksempelvis vil en erstatning for manglende 

overholdelse af ”good faith and fair dealing” i artikel 89’s forstand næppe kunne hverken opgøres eller 

opnås efter en regel om positiv opfyldelsesinteresse, da et eventuelt beløb, ville afhænge af en subjektiv 

vurdering af hvad parterne ville have aftalt under genforhandlingen, hvis ikke en af dem havde gjort sig 

skyldig i overtrædelsen af art. 2.2. Denne bevisbyrde ville sandsynligvis være nærmest umulig at løfte, for 

den part som har været udsat for den onde tro, da en eventuel aftale jo også havde afhængt af 

medkontrahenten.  

Negativ kontraktinteresse i forhold til selve aftaleforholdet vil heller ikke give mening, såfremt det er et 

længere bestående aftaleforhold, som begge parter har haft en profit på – da ingen af dem så ville have 

nogen interesse i at blive stillet som om kontrakten ikke var indgået. 

Fra kommentarerne til den lignende bestemmelse i PECL53, antages det at kompensationen efter 

bestemmelsen normalt vil bestå af en erstatning der dækker den ramte parts udgifter til at føre de 

formålsløse forhandlinger, og således transaktionsomkostningsmæssigt stiller parten som om 

genforhandlingen aldrig var foregået. Forarbejderne til DCFR nævner til sammenligning blot at 

erstatningsansvar kan forekomme såfremt en part gør sig skyldig i at ”refusing to negotiate, or breaking off 

negotiations contrary to good faith and fair dealing”. 

 

Dette levner kun en sidste mulighed – en form for negativ kontraktinteresse i forhold til selve 

genforhandlingen efter artikel 89, hvori den part som udviser den onde tro og dermed får genforhandlingen 

til at kollapse, for det første erstatter den anden part de transaktionsomkostninger som denne har måttet 

udrede i forhold til genforhandlingen. Heri ligger der dog ikke nogen voldsom udgift, og reglen kan derfor 

virke lidt udvandet og uden effekt. Imidlertid kan det tænkes at reglen for det andet også kan anvendes i 

følgende scenarie: 

Hvis parten som udviser ond tro, gør dette med formålet at forhale forhandlingen, eller nægter 

modifikation igennem en objektivt fair forhandlingsløsning, således at medkontrahenten bliver tvunget til 

at foreligge sagen for en domstol, med alt hvad dertil hører af forsinkelse, og parten som er i ond tro gør 

dette for at kunne profitere af den gældende aftale længere endnu (se evt. eksempel i økonomien i afsnit 
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3.10.1), kan reglen give mulighed for at domstolen i forbindelse med modifikationsafgørelsen påligger 

parten i ond tro at stille sin medpart som om den modificerede aftale var gældende fra den seneste dag 

parterne burde være blevet enige om en modificeret kontrakt. En sådan regulær frist for hvornår en 

genforhandling senest skal være afsluttet er ikke unormal i erhvervsforhold, se blandt andet bilag 3. En 

sådan fortolkning af reglen begrænser altså incitamentet til at forhale eller nægte genforhandling. 

En ligesådan funktion vil reglen have, såfremt en part nægter at anerkende at der foreligger hardship og at 

han har en pligt til at genforhandle efter klausulen, og domstolen måtte finde at han åbenlyst burde have 

indset dette, og således var i ond tro på baggrund af enten grov uagtsomhed, eller forsæt. 

2.3.7 Delkonklusion 

CESL er et bud på en fælles europæisk købelov, som er udmøntet i et EU-kommisionsforslag. Forslaget 

bygger på det omfattende arbejde bag bl.a. PECL og DCFR. Formålet med CESL er at nedbryde de barrierer 

samt minimere de transaktionsomkostninger der eksisterer inden for den europæiske union, når der 

handles over grænser.  

Alt afhængig af hvordan CESL, hvis den bliver vedtaget, bliver implementeret, vil CMJ A/S’s retsstilling som 

udgangspunkt være uændret. Det er kun hvis CMJ A/S selv aktivt vælger at benytte CESL som lovvalg at den 

vil finde anvendelse. 

Hvis CESL bliver vedtaget vil der dog på kort sigt, grundet manglen på retspraksis som fortolkningsbidrag, 

sammenholdt med CESL’s brede og nogle steder vage formuleringer, være en masse ubesvarede spørgsmål 

omkring fortolkningen af CESL. Disse usikkerheder kan selvfølgelig komme CMJ A/S både til gode og ugunst, 

men vil alt andet lige udgøre en risiko i forhold til anvendelsen af regelsættet. På langt sigt vil domstolene 

naturligvis få fastlagt mange af disse usikkerheder, og transaktionsomkostningerne vil da falde yderligere. 

CESLs artikel 89 behandler spørgsmålet omkring ændrede forhold hvor der ikke er tale om Force Majeure, 

og hvis der sammenlignes i forhold til dansk ret, kan det udledes at retsfølgen i hvert fald med sikkerhed vil 

være forskellig.     

Det følger af faktum til artikel 89, at det kræver en meget stor ændring (excessively onerous change) i 

forholdet mellem parterne, før artiklen får sin retsvirkning. Dette falder inden for de samme linjer som 

dansk ret, hvor vi har set at der skal rigtig meget til før en domstol vil acceptere at en given situation kan 

undskyldes ud fra en påstand om ændrede forhold. Dog kan der ikke sættes lighedstegn mellem disse, da 

CESL også har principperne fra de sydeuropæiske lande med, som er noget mere lempelige på dette 

område sammenlignet med de nordiske. Det er dog stadig klart at der skal en kraftig ændring i 
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kontraktbalancen til førend artiklen kan bringes i spil, om ikke andet lidt mindre end hvad der følger af 

dansk ret. Ydermere virker det åbenlyst, at parterne ved at vedtage en sådan artikel, også har et reelt ønske 

om at den skal kunne anvendes, og at den således må skulle fortolkes mere lempeligt end den ellers 

gældende baggrundsret.   

Retsfølgen til artikel 89 vil i første omgang være at parterne bliver pålagt at skulle genforhandle under 

observation af bestemmelserne om ”good faith and fair dealing”. Dette indebærer som tidligere nævnt at 

parterne skal give genforhandlingen en reel chance, og de kan ikke uden videre melde sig ud af 

forhandlingerne. Ydermere er parterne mere eller mindre forpligtet til at acceptere en objektivt fair 

genforhandlingsløsning, de kan i hvert fald ikke blot afvise denne, uden nogen loyal grund.  

Hvis der ikke genforhandles i god tro, kan parten der ikke lever op til art. 2’s bestemmelser om ”good faith 

and fair dealing” blive erstatnings pligtig, for de udgifter han påfører modparten i form af negativ 

kontraktinteresse. 

Først hvis denne genforhandling ikke er succesfuld, vil retsfølgen da skulle fastslås af en domstol, der enten 

kan modificere kontrakten eller annullere den. Her følger det når der sammenlignes med dansk ret, at der 

er mere fokus på at domstolen skal forsøge at modificere og opretholde kontrakten, modsat i dansk ret 

hvor der næsten udelukkende vil ske annullation. Ifølge CESL vil det være domstolens arbejde at dele den 

ekstra byrde ligeligt mellem parterne, og kun i sidste ende hvis det er det mest hensigtsmæssige at 

annullere kontrakten.  

I tillæg vil en domstol også her skulle tage stilling til hvorvidt parterne har levet op til deres forpligtelser til 

”good faith and fair dealing”, og dermed også afgøre et eventuelt erstatningsspørgsmål, i forbindelse med 

at parterne ikke har kunnet enes om en forhandlingsløsning.  

 

Det er altså tydeligt at artikel 89’s formål og principper sigter mod at få parterne til selv at nå en mindelig 

løsning igennem genforhandling af kontrakten, for at minimere transaktionsomkostninger og tabt 

fortjeneste fra kuldsejlede kontraktforhold. Erstatningsreglen kan fortolkes således, at den giver et 

yderligere incitament til ikke bevidst eller groft uagtsomt at bevirke at parterne ikke når en 

forhandlingsløsning. 

 

2.4 Parternes regulering af aftaleforholdet 
2.4.1 Intro 

Risikofordelingen der følger naturligt af princippet om Pacta Sunt Servanda, kan altid ændres hvis parterne 
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kan blive enige om dette igennem deres forhandlinger. Hvad angår specielt langvarige og komplekse 

kontrakter, som CMJ A/S er meget involveret i, er der forhold som har stor betydning for parternes 

præstation. Disse forhold kan ændres med tiden og kan føre til en betydelig ændring af kontraktbalancen. 

Derfor må parterne allerede under kontraktforhandlingerne, tage forbehold for denne risiko, og dele den 

bedst muligt imellem sig, ud fra parternes interesser, og omkostninger til at neutralisere risikoen. Dog kan 

parterne ikke forudse og koncipere alt, og kan derfor være nødt til at ændre på indholdet af kontrakten, i 

forholdet til den økonomiske virkelighed, når den først er trådt i kraft.  Denne mulighed for at ændre 

kontrakten når den først er trådt i kraft, udspringer af aftalefriheden og partsautonomien. Men det er kun 

en mulighed og ikke en retlig forpligtelse. Konflikter der opstår pga. ændrede forhold, kan tænkes at løses 

på denne måde, da parterne bør have en interesse i at fortsætte samarbejdet, og derved undgå at miste  

transaktionsomkostninger.  

2.4.2 Hensyn bag kontraktbalancen  

Når forholdene omkring kontrakten ændres, vil det føre til at balancen i forholdet skubbes. Men dette 

kommer an på bl.a. omfanget af kontrakten, hvilken risiko parterne har kunnet forudse og kalkulere med, 

og er i det hele taget forskellig fra kontrakt til kontrakt. I princippet vil selv den mindste ekstra udgift være 

med til at ændre kontrakt balancen, men dette må ligesom mange andre ekstra omkostninger eller 

lignende, falde ind under den risiko parterne påtager sig ved at gøre forretninger. Det vil først være når en 

af parterne bliver økonomisk truet, eller at den økonomiske byrde bliver omfattende, at rationelle parter vil 

reagere. Reguleringen af kontrakten holdes oppe imod de risici parterne påtog sig på 

konciperingstidspunktet, og der fokuseres på ændringen af kontraktens økonomi, og ikke hvad der har 

skabt ændringen. Årsagerne til ændringen, vil dog blive brugt til at bedømme om ændringen, har karakter 

af en ekstraordinær omstændighed, eller måske ligefrem force majeure. 

Det er områder som økonomiske, politiske, handelsmæssige og finansielle ændringer hvor årsagen tit skal 

findes. Det kan være forskellige former for statslige indgreb, i form af skatter, afgifter, miljøregulering, 

sikkerhedsforskrifter, produktionsmetoder grundet ny teknologi og standarder osv. Hertil kommer 

ændrede transport omkostninger, lønudgifter, prisstigninger, devaluering, valutaudsving, deflation og 

inflation som indtræffer efter kontraktstart. I eksempelvis Tyskland, bliver Pacta Sunt Servanda ikke 

fortolket på det strengeste, bl.a. pga. landets historie54. Efter første verdenskrig slog hyperinflationen til, 

hvilket fx gjorde at priserne, på en restaurant kunne være ændret betydelig fra bestilling, til maden blev 

serveret.      
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Der er som nævnt ovenstående, mange grunde til at parterne i et kontraktforhold vælger, at indsætte 

klausuler i kontrakten, der senere kan ændre indholdet i denne, og derved balancen. Men 

hovedsynspunktet dette må være at parterne har et fælles ønske om at kontrakten skal være økonomisk 

bæredygtig for begge parter, og derfor er enige om at dele eventuelle ekstra byrder ligeligt imellem sig. 

Dette ønske udspringer af parternes interesse i at samarbejde og vise imødekommenhed, hvilket er 

betydningsfuldt i længerevarende komplekse kontrakter, da det blandt andet har en virkning på parternes 

omdømme udadtil55.   

Ved udarbejdelse af kontrakten kan der skelnedes mellem to grupper af ”regulerings klausuler”. I den 

første gruppe ”konkret risiko”, kan man klarlægge omfanget af en evt. ændring, og sætte konkrete tal på.  

Det er altså risici der er alment kendte i branchen, og vil derfor blive betragtet som kvantificerbare. Der 

tænkes her på fx prisregulerings klausuler, der følger nettoprisindekset hvert kvartal osv. I den anden 

gruppe, ”ubestemt risiko”, er risikoen og årsagen langt mere usikker, og dens effekt kan ændre 

kontraktbalancen betydeligt. Idet omfanget af denne gruppe af risici ikke kan forudses, kan førstnævnte 

gruppes hjælpemidler ikke bruges her, og andre værktøjer må anvendes. Den første gruppe bevirker at der 

opstår en klarhed på området, der samtidig er objektiv, hvilket sikrer at der skabes mindre tvivl og 

usikkerhed omkring klausulen. I den anden gruppe, hvor det nærmest vil være umuligt at forholde sig til 

risikoen, og dens effekt, er det som beskrevet ovenstående, et ønske om at være fleksibel og åben over for 

hinanden, samt gensidigt beskytte hinandens interesser, der ligger til grund for klausulen. Det er i denne 

gruppe at hardshipklausulen har sin plads, og den har til formål at skabe problemløsning, for ikke på 

forhånd specificerede hændelser, og deres indvirkning på kontraktforholdet. 

2.4.3 Konkret risiko 

Ved den første gruppe, hvor der var et ønske om at minimere usikkerheden, kan parterne vedtage 

forskellige klausuler som fx, pris56, indeks, valuta, stabilisering mv. 57 Dette er meget udbredt i praksis og der 

findes bl.a. forskellige standardklausuler til dette formål. Helt basalt er formålet med disse, at de regulerer 

et konjunkturfølsomt område, hvor parterne forsøger at holde kontraktbalancen på trods af de indtrådte 

ændringer. Dette gøres for eksempel ved at ændringen føres ind i en på forhånd fastsat formel, der fordeler 

ændringen på en objektiv måde. Fordelen ved dette vil være at parterne undgår uoverensstemmelser, idet 

formlen er bestemt ved kontraktindgåelsen. Dog kan disse formler ikke håndtere omfanget af usædvanlig 

høje ændringer, og forsøg på at anvende dem på disse, kan tænkes at føre til urimelige resultater.  
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I et længerevarende kontraktforhold, kan der også indsættes stabiliseringsklausuler58, der kun har til formål 

at regulere en på forhånd bestemt ekstra udgift, som fx skatter, nye love osv. som skabes politisk. Denne 

klausul kommer for det meste kun i anvendelse ved store internationale kontrakter, hvor transaktionerne 

er økonomisk store og betydningsfulde, og den ene kontraherende part udøver en stor indflydelse på 

lovgivningen, eksempelvis store multinationale selskabers kontrakter, om ressourceudvinding med det 

offentlige i visse afrikanske lande.  

2.4.4 Ukonkret risiko 

Når kontraktbalancen bliver ændret betydeligt, pga. årsager som parterne ikke kunne forudse på 

konciperingstidspunktet, opstår der som beskrevet ovenfor et dilemma. Da kontrakten blev konciperet og 

underskrevet, kunne parterne ikke have forudset ændringens styrke eller omfang. Hvis parterne kunne 

have forudset denne ændring, var det ikke sikkert de ville indgå kontrakten i første omgang. Den part der 

bliver ramt af den voldsomme ændring, har et ønske om at få kontrakten ændret i form af en modifikation, 

så kontraktbalancen bliver tilpasset til sit oprindelige udgangspunkt. Uden særlig hjemmel, kan dette dog 

kun lade sig gøre, hvis parterne bliver enige om dette, og indgår en ny aftale, eller modificerer den 

eksisterende. Medparten har dog ikke en pligt til at acceptere en ny kontrakt, jf. princippet om Pacta Sunt 

Servanda. Det kan dog tænkes at medparten er villig til at ændre kontrakten, på den ene eller anden måde, 

uden at han er forpligtet til dette. 

Det er særligt ved langvarige og komplekse kontrakter, som CMJ A/S opererer med, at der kan opstå 

problemer, idet  tidshorisonten er lang, og parterne er meget afhængige af hinanden. At få kontrakten set 

til ende, kræver mange transaktionsomkostninger, bl.a. til vedligeholdelse af kontrakten og parternes 

forhold, samt sikre et særdeles stærkt samarbejde mellem parterne, da de begge er afhængige af hinanden, 

før de kan opnå en rentabel fortjeneste. Hvis man ser på det store overblik ud i fremtiden, vil man hurtig 

indse, at det er bedre at modtage en mindre del af kagen, end først forventet. Man undgår da at tabe en 

masse værdier der er blevet opbygget, og brugt på at forbedre og sikre samarbejdet.  Så i stedet for at 

opgive projektet, hvor fortjenesten ville blive mindre end ellers, er det bedre at redde kontraktens 

genstand, og derved stadig få en hvis profit.  

Hvis medparten vælger at kræve kontrakten gennemført uden ændringer, velvidende at dette påfører den 

anden part høje omkostninger, risikerer medparten med stor sandsynlighed, at relationen mellem parterne 

bliver beskadiget. Dette kan føre til opportunisme og et meget ringe færdigt produkt, der kan ende med at 
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føre til et tab for begge parter. Medparten kan ligefrem risikere at den anden part bliver insolvent og går 

konkurs, hvorved medparten også kan lide et kæmpe tab, på det ufærdige projekt.    

Det er bl.a. på denne baggrund at der med forde,l kan indsættes en forpligtelse i kontraktens genstand59, 

der har til formål at kunne tilpasse kontrakten, så begge parter vil få gavn af arbejdet og sikre en hvis profit, 

eller annullation, hvis dette viser sig at være det mest hensigtsmæssige. Man kan dog også, forestille sig at 

der ligger en ”fairness” betragtning bag parternes beslutning, om at indsætte disse klausuler.  

I sidste ende er det vel også parternes interesse, at de tager dette op til overvejelse, for derved selv at 

kunne løse deres egne problemer, for at undgå de omkostninger der er forbundet ved en tredje parts 

indgriben, fx en domstol eller voldgift. På den ene side kan der argumenteres, for at rationelle parter vil nå 

frem til dette resultat, uden en sådan tilpasning/genforhandlings klausulMen på den anden side kan det 

tænkes at hvis parterne ikke bliver forpligtet til det, vil denne genforhandlingl være sværere at etablere 

uden vedtagne retningslinjer, og derved en større sandsynlighed, for at forhandlingen ender med et dårligt 

resultat.  

Disse typer af klausuler kommer i mange variationer. Der er ofte klausuler der forskriver at parterne kigger 

kontrakten igennem, efter en bestemt angivet periode, fx hvert år.  En decideret genforhandlingsklausul, vil 

således ”tvinge” parterne til aftalebordet, men det er op til parterne selv at sætte et tema eller mål for 

selve forhandlingen.  

En hardshipklausul, er en klausul der giver den ramte en part, en ret til at få genforhandlet kontrakten, med 

formålet at få tilpasset den til de ændrede forhold. Hvis denne forhandling ikke fører til noget, vil en tredje 

part blive inddraget til at løse tvisten, enten ved at ophæve kontrakten eller bestemme tilpasningen. 

Udover genforhandlings og hardshipklausuler, findes der også andre eksempler, hvor ændrede forhold, 

giver en part ret til at få tilpasset aftalen. I entrepriseretten, kan der gives tillades til ændringer i et byggeri, 

hvis der opstår uventede forhold.Jf. AB92 §§ 14-15, kan byggerier tilpasses, hvis der opstår uventede 

komplikationer, som fx forurenede jordbunde. 

2.4.5 Generelt om hardshipklausuler 

Kilden til de første hardshipklausuler, som ligner dem vi kender den dag i dag, kan findes omkring 

afslutningen på 1. verdenskrig. Grundet den enorme krigsskadeerstatning som de tabende parter, blev 

pålagt at skulle betale de sejrende, kørte den tyske økonomi fuldstændig af sporet, med bl.a. en voldsom 

hyperinflation til følge. Dette medførte, at det normale økonomiske grundlag for aftaleindgåelse blev 

fuldstændig forvrænget, i og med at værdien af pengeydelsen i en kontrakt meget hurtigt kunne forringes. 
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For fortsat at gøre det muligt at indgå og opretholde aftaler, indførtes i større aftaler egentlige 

hardshipklausuler, som beskyttelse mod eksorbitante prisændringer60. Klausulerne er især kommet til deres 

ret, i andre tilfælde af krig, politisk ustabilitet eller international såvel som national uro, op igennem tiden 

siden 1. verdenskrig. 

Definitionen på ”hardship” kan bedst oversættes til ”besværligheder”, men er egentlig blot et udtryk, for at 

en handling eller forpligtelse er blevet vanskeligere at opfylde, og passer derfor perfekt på situationen, hvor 

ændrede forhold medfører en forøget opfyldelsesbyrde, for en eller begge parter i et kontraktforhold. 

Hardshipklausuler er tiltaget i popularitet igennem nyere tid, og især oliekrisen i 70’erne satte gang i en 

revision af fordele og ulemper ved en streng Pacta Sunt Servanda doktrin. Klausulerne er således især 

anvendt, på områder og tidspunkter hvor risikoen for udsving i stabiliteten eller økonomien er størst61. Et 

eksempel på et sådant område er netop olieindustrien, hvor andre aktørers handlinger, såsom en pludselig 

beslutning fra OPEC kartellet om at sænke den udbudte mængde, kan medføre ikke uvæsentlige 

prisændringer på globalt plan, og dermed føre til kontraktlig imbalance hos andre aktører, der har indgået 

kontrakt om køb af eksempelvis råolie eller gas. Da CMJ A/S netop opererer indenfor energisektoren, kan 

en sådan specifik hardshipklausul derfor være af stor anvendelighed, og som det ses af bilag 2 og 3, er 

hardshipklausuler indenfor netop denne industri både udbredte, og ret specificerede til formålet. 

 

Som udspring af netop 70’ernes oliekrise, har hardshipklausuler opnået en langt større national såvel som 

international opmærksomhed, og arbejdet med at standardisere og udforme bredt anerkendte og 

internationalt anvendelige standardklausuler begyndte for alvor her62 

Efterfølgende blev der blandt andet stillet forslag, til optagelsen af en hardshipklausul i forbindelse med 

udformningen af CISG’s artikel 79, men på dette tidspunkt var man endnu ikke, på et stadie hvor man var 

klar til at acceptere en legal regel om emnet.  

Meget er dog sket siden, og i dag har anerkendte obligationsretlige regelsæt som DCFR, PECL, UniDroit 

samt den nytilkomne CESL, alle specifikke bestemmelser som på trods af at hardship ofte ikke nævnes 

ordret, dækker over denne type af hændelser. 
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Der findes således i dag et væld af forskellige standardklausuler, nogle mere anerkendte end andre, 

hvorunder eksempelvis Unidroit’s, er vidt anerkendt og respekteret i retssystemer verden rundt.  

Standardklausuler er imidlertid grundet visse kontrakters kompleksitet, ikke altid anvendelige i deres 

standardformulering, men kræver en nærmere tilpasning til kontraktens objekt. I og med at olie og 

gasindustrien i særlig høj grad anvender hardshipklausuler, er tilpasningen og udviklingen af disse også stor, 

og som det ses af bilag 2 og 3, er hardshipklauslen væsentlig udvidet og uddybende. Dette gælder både 

hvorledes retsfaktum og retsfølge skal fortolkes, i forbindelse med at en af parterne måtte påstå hardship, i 

forhold til standardklausuler som de kendes fra de obligationsretlige værker, som tidligere nævnt. Dette 

skyldes hovedsageligt kontrakternes kompleksitet samt størrelse, ligesom aftalerne ofte er betingede af 

store investeringer og stærk regulering af offentlige myndigheder. Dertil kommer at det globale marked 

grundet kontraktgenstandens finittet er ret så prisustabilt, ligesom aftalerne ofte spænder over lang tid. Alt 

dette medfører naturligvis en forøget risiko for ændrede forhold under kontraktens forløb, og ansporer 

derfor parterne til at udvikle og vedligeholde præcise og kraftfulde hardshipsklausuler, for at reducere den 

uanselige risiko. Ofte vil en sådan kontrakt også medfører et behov for  ret store aktiv-specifikke 

investeringer, som først er tilbagebetalt efter en lang periode, og en hardshipklausul kan således føre til at 

aftaler som ellers ikke var blevet indgået pga. for stor risiko, bliver indgået alligevel.  

Desuden kan det være i begge parters interesse, at bevare kontrakten selvom der sker en forskydning af 

kontraktbalancen. Dette skyldes at parterne allerede har brugt betydelige kræfter og ressourcer, som var 

tiltænkt at komme dem begge til gode, på at opbygge aftaleforholdet. Dette ses specielt inde for olie og gas 

industrien som CMJ A/S blandt andet opererer indenfor. Dette skyldes at der her ofte benyttes såkaldte 

”cascade” kontrakter63. Disse kontrakter omhandler hver især forskellige områder, som fx søgning, 

udpumpning, levering, bearbejdelse, distribution osv. Hver kontrakt ”linker”, så videre til den næste i 

kæden, og her kan det tydeligt ses, at hvis der sker nedbrud et sted grundet hardship, vil det have alvorlige 

konsekvenser for alle de andre kontrakter.     

Samlet set må anvendelsen af klausulerne siges at have en sammenhæng med både kontraktens størrelse, 

samt usikkerheden på et givent område. Dette giver da også god mening, eftersom 

transaktionsomkostningerne til udformning og koncipering stiger med kompleksiteten af klausulen. En 

specifikt udformet klausul som i bilag 2 og 3, vil derfor kun udarbejdes så længe kontraktens værdi er stor, 

og transaktionsomkostningerne til koncipering og vedligeholdelse af aftalen, er mindre end den forventede 

risikopræmie ved ingen klausul. 
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Hardshipklausuler anvendes derfor i særlig grad i internationale transaktioner, da disse ofte involverer både 

større beløb og risici end nationale. Inden for EU kan de forskellige landes retsystemer fortolke forskelligt, 

som ses af følgende eksempel64. Dansk ret om ændrede forhold, jf. afsnit 2.2 om dansk ret, har ikke mange 

ligheder med den franske Imprévision, eller den tyske Wegfall der Geschäftsgrundlage, der mere kan siges 

at være en decideret hardshipklausul. ”Et skib blev lejet til en hurtigt rute fra Liverpool til New York, men 

kunne ikke sejle pga. pludselige og omfattende skader, som betød at det skulle blive i havn i flere uger”. En 

engelsk dommer ville betragte kontrakten som ophævet grundet ”frustation”, da en rejse efter så mange 

uger ville være en helt anden en end den oprindelige. En fransk dommer ville suspendere ydelsen, da 

ydelsen dog stadig er mulig efter nogen forsinkelse. En tysk dommer ville modificere kontrakten fordi 

”Geschäftsgrundlage” - den økonomiske balance I kontrakten er ændret.    

2.4.6 Faktum 

Som nævnt ovenfor, vil en hardshipklausul ofte tilpasses en kontrakts specifikke genstand, og således vil en 

indsættelse af en standardhardshipklausul som eksempelvis er direkte taget fra Unidroit, DCFR eller PECL 

være sjældne. Som det ses i præambel 21 til CESL, fastslås det da også, at artiklerne skal ses som 

inspirationskilde til mere tilpassede klausuler.  

Modsat en Force Majeure klausul, som der ofte vil være bred enighed om hvad omfatter, vil 

hardshipklausulen især i længerevarende komplekse kontrakter, være genstand for en større tilpasning og 

forhandling, inden endelig indsættelse. Ydermere vil den part som stiller forslaget, muligvis påvirke 

partsrelationerne negativt, da medkontrahenten kan se det som et tegn, på manglende tillid til at parterne 

kan løse eventuelle problemer i fordragelighed. Dette problem ses også i en anden afskygning, hvor en 

foreslået klausul umiddelbart kun kommer den ene af parterne til gode. Her kan det være vanskeligt at 

overbevise sin medkontrahent om at indsættelse af klausulen er en god idé, i hvert fald ikke uden at give 

nogle indrømmelser på andre områder. 

Det største problem under konciperingen af en hardshipklausul, er på den ene side behovet for en konkret 

tilpasning til kontraktens genstand, på den anden side at sørge for at klausulen ikke bliver så specifik, at den 

ikke dækker situationer som ellers af begge parter må anerkendes som hardship. Samtidig kan klausulen i 

en vis grad tænkes at indgå som forhandlingsobjekt i forhold til andre dele af kontrakten, og den endelige 

udformning vil således også kunne bære præg af parternes styrkeforhold i forhandlingen. 
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En meget central del af enhver hardshipklausul, er klausulens retsfaktum. En for generel tilgang til 

konciperingen af denne kan gøre klausulen vag og svært anvendelig, mens en for udpenslet koncipering af 

forskellige muligheder og undtagelser, udover at være forbundet med større transaktionskomstninger, vil 

gøre at klausulen kun tager sigte på en snæver ramme af hændelser. Der er altså tale om et tradeoff 

imellem på den ene side sikkert at kunne fastlægge retsfaktum, og på den anden side at kunne anvende 

klausulen smidigt, i enhver tænkelig eller utænkelig hardshipsituation. 

Standardklausuler som dem opridset i Unidroit, PECL, CESL mv., indeholder den fælles kerne af hvad 

hardship består i, dog primært med fokus på retsfølgen, og nævner eksempelvis blot at hardship indtræder 

”when performance becomes excessively onerous”, uden at specificere hvad denne formulering egentlig 

indeholder, hvilket jo også er naturligt for en standardklausul.  

Anvendt i en reel kontrakt, ses det fra bilag 2 og 3, at retsfaktum i klausulerne er væsentligt mere udpenslet 

omkring retter og pligter, dog i et ofte svært tilgængeligt sprog, som stadig kan efterlade visse tvivl om 

hvornår en part kan påberåbe sig klausulen. 

Først og fremmest vil en anvendelig klausul fastslå, under hvilke omstændigheder der kan være tale om 

hardship, altså fastligge retsfaktum. Herunder vil det i klausulen beskrives hvilke mere eller mindre 

specifikke begivenheder eller ændringer, der kan udløse anvendelsen af den.Der tilmå der også fastsættes 

en økonomisk grænse, for hvornår situationen kan siges at falde ind under klausulen. Økonomiske 

ændringer af mindre format kan eventuelt  behandles ved hjælp af stabiliserings/indekseringsklausuler, 

såfremt disse er aftalt.  For øget klarhed kan der aftales hvilken økonomisk konsekvens, en ændring i 

omstændigheder ”mindst” skal have, før klausulen kan finde anvendelse. På samme måde som det ses i 

afsnit 2.2.1 og 2.2.3 omkring henholdsvis bristede forudsætninger og force majeure, vil der indgå både et 

påregneligheds og et intensitetskriterium, således at det alt andet lige bør være nemmere for parterne, at 

blive enige om hvornår der forelægger hardship og ikke. Som tidligere nævnt, er påregneligheden en meget 

vigtig forudsætning for at en situation, kan falde ind under klausulens anvendelsesområde. Såfremt 

parterne kunne forudse en given hændelse, vil denne ikke kunne betegnes som hardship, da det så alt 

andet lige må antages, at den ramte part har påtaget sig risikoen, under de indledende 

kontraktforhandlinger. Et gennemgående træk i hardshipklausuler er jo netop, at de ændrede forhold skal 

være en konsekvens af en upåregnelig og udefrakommende hændelse, som ingen af parterne måtte 

forventes at have overvejet risikofordelingen af, under konciperingen af kontrakten. Disse to kriterier er 

enormt vigtige for hele naturen i hardship, for såfremt man kunne påstå hardship uden at disse to kriterier 

var opfyldt, ville klausulen blot være en de facto mulighed for omgåelse af Pacta Sunt Servanda princippet, 

og ville således kunne føre til imbalance i kontraktforholdet. Dette skyldes at den part som bedst kan 
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forudse mulige hændelser,  vil have en urimelig fordel, i forbindelse med parternes fælles beslutning, om 

hvorvidt en hardshipklausul skal indsættes i kontrakten eller ej. Samtidig er de to principper også knyttet til 

den rimeligheds tanke der er med klausulen. Tanken er at en part ikke står alene med en uforudselig byrde, 

i og med at han forventes at overholde Pacta Sunt Servanda. Denne rimelighedstanke ville blive 

undergravet, såfremt klausulen også gav adgang til genforhandling ved hændelser, som parterne har eller 

burde have kunnet forudse. Standardklausuler som dem i PECL, Unidroit, CESL mv. forholder sig bredt i 

formuleringen omkring påregneligheden af de opståede hændelser, og efterlader således plads til 

fortolkning og diskussion parterne imellem. Omvendt er det meningsløst at forvente en stram formulering 

af hvad der IKKE er påregneligt, da man således netop har haft en sådan hændelse i tankerne under 

konciperingen.  

Når retsfaktum så er fastlagt, vil fokus bevæge sig mod retsfølgen – med det formål klart at fastlægge 

hvorledes parterne skal forholde sig, såfremt en af dem måtte mene at kriterierne for hardship efter 

klausulen er opfyldt. Heri aftales altså hvad retsfølgen skal bestå af, såfremt en part måtte påstå hardship. 

Eksempelvis ses det fra klausulen I bilag 3 at parterne aftaler: ”(b) If the parties shall not within ninety (90) 

days after any such request have reached agreement on the adjustments (if any) in the said prices or price 

revision mechanism which are to be made then the matter may forthwith be referred by either party for 

determination by experts to be appointed in the manner…” 

 

Heri fastslås altså en ganske klar retsfølge I forhold til retsfaktum, og dette er med til at reducere 

usikkerheden, samt lukke af for forskellige julelege, som en part måtte forsøge for at forhale eller sabotere 

genforhandlingen. 

2.4.7 Genforhandlingen 

Ved en hardshipklausul, vil det umiddelbart være parterne som er tættest på aftalen, og de kan derfor selv 

bedst bedømme hvordan de skal fordele byrden af de ændrede forhold. Derfor kan det være i begge 

parters interesse at forpligte hinanden til dette, ved en sådan klausul.  Hvis denne genforhandling ikke 

bærer frugt, vil en tredje part blive inddraget til at afgøre hvorledes situationen løses bedst muligt.  

Omfanget af selve klausulen vedr. genforhandlingen kan variere meget fra klausul til klausul, da de tit vil 

være skræddersyet til det konkrete kontraktområde. Ifølge klausulen på bilag 2, ses det at den ramte part 

”må med en varsel anmode om at få et møde, for at afgøre om der er opstået hardship, og hvis, så afgøre 

hvilken modifikation…” (vores oversættelse). Ses der på klausulen i bilag 3, ”Skal parterne (på anmodning 

fra den ene) mødes for at overveje om der, hvis nogen, modifikation skal til…”. Ordlyden på disse er meget 
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klar, omkring hvornår der kan kræves genforhandling, og hvad der kan forhandles omkring, men er helt 

åbne omkring procedurerne for genforhandling. 

Hvorledes klausulen skal konciperes, kan som anført ovenstående variere meget, men essensen i klausulen 

er at få parterne til forhandlingsbordet, for at finde en løsning. Temaet ved denne forhandling vil være 

rimelig indlysende, nemlig modifikation af kontrakten. Parterne kan dog indskrænke dette i klausulen, ved 

fx blot at bestemme modifikationen kun kan vedrøre prisen osv. For ikke at tilføre parterne yderligere risiko 

i kontraktforholdet, er der behov for retningslinjer angående fristen for anmodning om genforhandling65, 

som også ses i den anden hardshipklausul i bilag 3. Dertil jf. indledningen 2.1, må det forudsættes, at begge 

parter forhandler loyalt og i god tro, hvor ellers erstatning kan komme på tale.   

2.4.8 Modifikation af kontrakten 

Formålet med klausulen, er som sagt at genskabe kontraktbalancen ved hjælp af genforhandlingen, så 

byrden bliver fordelt mellem parterne. Alt afhængig af klausulens opbygning, kan den indeholde et ”mål” 

for hvad udfaldet af genforhandlingen skal pege mod. Dette kan fx ses af den første klausul i bilag 2:” Ved 

indgåelse af denne aftale, aftaler parterne at virkningerne og / eller konsekvenserne af denne aftale ikke vil 

resultere i økonomiske forhold [som fører til betydelig Hardship] for at nogen af dem” (vores oversættelse). 

Resultatet af genforhandlingen, afhænger dog i sidste ende af parternes forhandlingsstyrke, alvorligheden 

af de ændrede forhold og hvor kompleks aftalen er, samt parternes relationer.  Dette ses også i den første 

klausul i bilag 2: ”så i henhold til denne aftale og / eller andre vilkår og betingelser heraf, som er begrundet 

i omstændighederne og i retfærdighed til parterne til at lindre nævnte konsekvenser og effekter af nævnte 

begivenhed.”  

Det kan tænkes at forhandlingen tit munder ud i en form for kompensation, i den ene eller anden form, 

som vil rette noget op på kontraktbalancen. Dette er vel også den mest simple løsning, da der ikke er brug 

for at modificere kontrakten. Dog er det, om nogen steder her, at forhandlingen kan bryde sammen, da 

parterne skal nå til enighed om beløbet på kompensationen. Forhandlingen kan dog også tænkes at føre til 

en modifikation af selve kontrakten. Dette vil om ikke andet føre til mere komplekse forhandlinger, hvor 

parternes pligter og risici kan omfordeles, for at få stabiliseret kontraktbalancen. I sidste ende kan det vise 

sig at de ændrede forhold, har medført så alvorlige økonomiske konsekvenser, at der intet grundlag 

længere er for at fortsætte kontrakten. Dette er dog kun en mulighed, hvis transaktionsomkostningerne 

ved ophævelse, ikke overstiger tabet ved at fortsætte kontrakten.    
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Når selve genforhandlingen er gået i gang, vil den ramte part stadig være forpligtet til at leverer, med 

mindre det direkte står i klausulen. Ifølge Unidroit Principles66, skal parten stadig yde for at få 

kompensation, da en tilbageholdelse vil modarbejde essensen i klausulen. Hvis der ellers kunne gives 

adgang til dette, kunne man risikere at adgangen ville blive misbrugt, og forstyrre hele kontrakten. Dette 

ville medføre udvanding af hardshipklausulens egentlige funktion, og ville således give et større incitament 

til ikke at anvende en sådan klausul. Hvis der således ikke sker levering, eller forsinkelse, kan parten have 

handlet ansvarspådragende, og skal svare erstatning, med mindre situationen falder under umulighed. 

Parterne kan dog i disse tilfælde, hvis det kan lade sig gøre, blive enige om at sætte kontrakten i bero, så 

længe der genforhandles. De almindelige misligholdelsesregler vil dog som hovedregel stadig gælde, så hvis 

kontrakten forsinkes, selvom der foreligger hardship og genforhandlingen er i gang, vil de stadig kunne 

gøres gældende.  

Hvis genforhandlingen ikke lykkes, vil andel del af retsfølgen da træde i kraft, hvor en 3. part skal træffe 

afgørelse. Således vil den ramte part næppe gå med til en løsning, der ikke har til formål at gendanne 

kontraktbalancen, når han regner med at han vil opnå en mere balanceret, og for ham selv bedre løsning 

hos den 3. part. Dette er selvfølgelig dog også knyttet til en vis usikkerhed.  

Ingen af parterne er således tvunget til at acceptere et tilbud fremsat af den anden under 

genforhandlingen, men parterne kan være tvunget til at prøve at nå en løsning gennem genforhandling. 

2.4.9 Det juridiske aftale forhold 

Genforhandlingen følger af de ændrede forhold, men grundlaget for forhandlingen vil være kontrakten 

mellem parterne.  Hvis parterne når til enighed, vil det stadig være kontrakten, nu i modificeret form, der er 

udgangspunktet mellem parterne, medmindre en helt ny og særskilt kontrakt oprettes. Det vil da først som 

udgangspunkt være fra begyndelsen, af den reviderede kontrakt, at den ramte part ikke er forpligtet i 

henhold til den oprindelige kontrakt. Parterne er dog frit for at aftale, at det skal gælde fra da af (ex tunc). 

Jf. ovenstående afsnit, er kontrakten stadig gældende under forhandlingsforløbet. Dette kan dog give 

anledning til, at en part der ikke handler i god tro, evt. kunne sabotere og udsætte processen. Jf. afsnit 

2.2.5 omkring culpa in contrahendo, vil dette være i strid med loyalitetsforpligtelsen, og kan evt. udløse et 

erstatningsansvar. 

Hvis parterne når til enighed, og kontrakten modificeres, er det usikkert, om de ændrede forhold der lå til 

grund for genforhandlingen, vil blive betragtet som accepteret, og kendte for fremtiden. Her tænkes fx på 

en uventet prisstigning på 700 % på kanel. Kontrakten genforhandles og modificeres på baggrund af 

stigningen på 700 %. Hvis så prisen igen falder med 700 % i forbindelse de samme omstændigheder, er det 
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usikkert om dette fald vil være dækket af klausulen. Efter genforhandlingen vil kontraktbalancen være 

genskabt, og det samme krav må stadig gøre sig gældende. Det vil altså være den samme vurdering der skal 

foretages, da det vil være urimeligt at skærpe vurderingen i den nye situation. Såfremt prisen går tilbage 

igen, kan den ramte part kræve genforhandling.  

2.4.10 Følge - Beføjelser 

For at hardshipklausulen skal have en reel effekt, og at parterne skal kunne ”stole” på den, vil den kræve en 

form for håndhævelse af en tredje part. Sådan en håndhævelse kan være en bemyndigelse til en domstol 

eller voldgift, som det ses af de generelle hardshipklausuler67. Men denne bemyndigelse, kan også gives til 

en tredje part med branchekundskab, som fx ses af  hardshipklausulen i bilag 3. I det første tilfælde er det 

tale om inddragelse af domstolene. Dette vil dog typisk indebære68, at domstolene i første omgang, vil 

forsøge at få parterne til en sidste gang, at forsøge andre løsninger, som fx mægling, rådgivning osv. I sidste 

ende vil domstolene dog benytte sin bemyndigelse, men der skal huskes på at domstolene ikke besidder, 

det samme kendskab til branchen og partsforholdet, som parterne eller anden tredje part ville gøre. Dog 

kan dette opvejes ved, at den genstridige part evt. vil være mere forhandlingsvillig efter ovenstående. Til 

sidst sikrer parterne, at den tredje part vil få en mulighed for at tilpasse kontrakten frem for andre 

remedier, hvilket ikke altid vil være muligt eller det mest anvendte, i forskellige retssystemer69.             

Beføjelserne bliver som sagt overgivet til tredje part, hvis parterne ikke kan nå til enighed ved 

genforhandlingen70. Alt afhængig af hvor generel eller skærpet klausulen er konciperet, kan den udlede 

hvordan den givende beføjelse skal anvendes. Ved de mere generelle klausuler, er der tit blot en henvisning 

til domstolene. Dette skyldes at der hos domstolene allerede ligger fast praksis om hvordan sådan en sag 

skal føres. Men hvis der henvises til en tredje part, som fx i hardshipklausulen i bilag 3, vil der ligge klare 

retningslinjer ”by experts to be appointed in the manner set out in Article xviii hereof save that the 

appointment of the third expert referred to in Clause 1(c)…”.    

Beføjelserne som den tredje part får overgivet, som det ses af de generelle klausuler, munder ud i et ønske 

om at modificere kontrakten, eller ophæve den. Muligheden for ophævelse af kontrakten ligger inde for de 

samme linjer som umulighed og økonomisk-/force majeure71. Hvis domstolene vil ophæve kontrakten, må 

det ske ud fra de samme forudsætninger som ved force majeure jf. KBL § 24. Dette vil dog kun komme på 

tale, hvis domstolene ikke mener at modifikation af aftalen er en reel mulighed, og forholdet nærmer sig 
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umulighed. Da der et tale om et gensidigt aftaleforhold, ydelse for ydelse, kan den ramte part komme til at 

”hænge” på byrden, fra den fandt sted til en eventuel ophævelse.  

 

2.4.11 Beføjelse – Modifikation af kontrakten    

 Ved modifikation af kontrakten bliver der overført en meget vidtgående kompetence til den tredje part, 

være det en ekspert eller domstol. Denne kompetence vil medføre en del problemstillinger, som den tredje 

part skal tage stilling til, da den kan medfører meget vidtrækkende konsekvenser for parternes kontrakt, da 

der vil ske en direkte ændring i kontrakten.  I visse retssystemer, er det næsten ligefrem udelukket at en 

domstol vil modificere kontrakten72.  

Den første vurdering en tredje part, må skulle foretage, er at tage stilling til, om der overhoved er indtrådt 

hardship, altså om retsfaktum er opfyldt, jf. ovenstående afsnit 2.4.6. Denne vurdering er som nævnt, 

præget af hvor generel eller snævert klausulen er konciperet. Efter dette må den tredje part tage stilling til 

hvordan den bør tackle situationen ud fra dens beføjelser. De overvejende principper og retningslinjer, som 

fx retfærdighed, rimelighed og genoprettelse af kontraktbalancen, der følger af klausulen, er kun en 

anvisning, og kan ikke siges at give den tredje part meget hjælp til at træffe afgørelse73.  Med mindre 

klausulen specifikt angiver, hvilke egenskaber der kan ændres ved kontrakten, må den 3. part selv 

bedømme hvorledes den vil modificere kontrakten. I et ekstremt tilfælde kan det tænkes, at den 3. part vil 

kunne ændre i selve kontraktgrundlaget. Dette ville dog være en helt ekstrem fortolkning af selve 

klausulen, og vil næppe komme på tale. Derfor vil det være en fordel, enten at kunne give et mål, eller 

udpensle formålet, med beføjelserne til den 3. part. Dette vil dog ikke være nødvendigt, hvis der foreligger 

tilstrækkeligt fortolkningsbidrag, som ved fx UNIDROIT Principles, CESL osv. I de fleste situationer kan det 

dog antages at der blot er tale om en ændring af prisen, som skal modificeres og således er mere lige til.       

Hvis den 3. part er en domstol, og denne vælger at modificer elementer af kontrakten, vil dette som 

udgangspunkt blive en del af kontrakten. Hvis den ene part således ikke overholder ændringen, vil dette 

blive betragtet som en misligholdelse, da de fremtidige skøn af kontraktbalancen tager udgangspunkt i 

ændringen. Det kan dog efterfølgende blive problematisk hvis en højerestående ret, omgører kendelsen. 

Da der tit er tale om internationale kontrakter, er det også usikkert, hvorvidt et andet retssystem, vil 

acceptere den danske kendelse. Her tænkes specielt på lande uden for EU, hvorfor det kan være optimalt 

at sørge for at vælge værneting her i Danmark, eller voldgift. 
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2.4.12 Voldgift 

I forbindelse med konciperingen af en hardshipklausul, vil parterne under stillingstagen til retsfølgen af 

klausulen skulle gøre sig overvejelser omkring hvilken tredjepart der skal gribe ind, såfremt parterne ikke 

kan nå til enighed under en fremtidig tvist. Det traditionelle valg er en domstol, hvor begge parter kender 

og respekterer domstolens kompetence til at træffe afgørelse, og hvor der er sikkerhed for at en eventuel 

dom kan tvangsfuldbyrdes, såfremt en af parterne ikke skulle efterleve den. 

Problemet med at vælge en domstol til at afgøre en tvist, er både knyttet til sagsbehandlingstiden, såvel 

som kvaliteten af afgørelsen ved en lavere instans. En domstol kan ofte have en meget lang 

sagsbehandlingstid, og deraf forsvinder meget af meningen med en hardshipklausul, som jo netop er at 

løse tvisten hurtigt og smidigt, til fordel for begge parter. Parter der således anvender en domstol som 

tvistløser, vil i eksempelvis byggebranchen vælge at bilægge deres økonomiske stridigheder indtil opgaven 

er færdiggjort, for så først derefter at få en retsafgørelse74. Hvis parterne eksempelvis ønsker at en kontrakt 

skal stilles i bero imens en tvist forbundet med hardship behandles, vil en domstolsafgørelse således ikke 

være en egnet løsning. 

Alternativet til en domstol, vil være voldgift i den ene eller anden form. Simpel voldgift kunne eksempelvis 

være at man i fællesskab udpegede et antal betroede eksperter til at løse stridigheder, imens mere 

avanceret voldgift ville bestå i en egentlig voldgiftsret. Anvendelsen af voldgift frem for en almindelig 

domstol, har også at gøre med kvaliteten af sagsbehandlingen. I en voldgift kan man vælge at anvende et 

bredt spektrum af eksperter på lige præcis tvistens område, og således få en langt større ekspertise i 

afgørelsen. Dette er samtidig med til at sænke ”risikoen” for en uventet afgørelse, og giver således parterne 

en større sikkerhed. 

Afgørelse ved voldgift medfører således store fordele i forbindelse med behandlingstiden, såvel som 

muligheden for at anvende eksperter på området som dommere. 

Den største umiddelbare ulempe forbundet med voldgift, er den juridiske status en voldgiftskendelse har, 

hvor nogle lande kan tænkes at være tilbageholdende med at anerkende en voldgiftrets kompetence til at 

ændre i en kontrakt, hvis dette sjældent anvendes i landets nationale ret. At parterne er forpligtet til at 

overholde en afgørelse fra en voldgiftstret kan der dog ikke være nogen tvivl om, og det antages at begge 

parter automatisk vedkender sig voldgiftens afgørelse i det sekund at de aktivt deltager i den påbegyndte 
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sag. Samtidig vil enhver stat som har underskrevet New York konventionen75 derigennem være forpligtet til 

at anerkende en udenlandsk voldgiftsdom.  

Selve retsprocessen i en voldgiftssag vil dog ikke være meget anderledes end ved en normal domstol, og på 

trods af manglen på fortolkningsbidrag fra voldgiftsretterne i form af retspraksis, må det forventes at de 

ligesom en national ret vil fortolke en hardshipklausul strengt og indskrænkende. Det skal dog iagttages at 

netop eksperter som dem man kan vælge at anvende ved en voldgift vil have bedre forudsætninger end en 

domstol, især i mere komplekse aftaler, for at modificere kontrakten frem for at annullere den. Dette kan 

man således forvente alt andet lige vil medføre en øget fokus på modifikation frem for annullation hos en 

voldgiftsret, og såfremt det er denne modifikation parterne ønsker såfremt de ikke kan blive enige i 

genforhandlingsfasen, vil de være mere tilbøjelige til at vælge voldgift som afgørelsesinstrument. 

At voldgift er en populær metode til afgørelser i store kommercielle aftaleforhold ses tydeligt af det faktum 

at hovedparten af store kontrakter, og dermed også deres hardshipklausuler overlader reguleringen til en 

voldgiftsret76. 

2.4.13 Vil en hardshipklausul blive anerkendt i dansk ret? 

Hardship 77, såvel som andre standardklausuler udbredte i længerevarende kontraktforhold. Det må da også 

følge klart af princippet om partsautonomi at det står parterne frit for at aftale indsættelse og anvendelse 

af en sådan klausul i deres indgåede aftale. Når der netop er tale om kommercielle aftaleforhold, vil den 

øgede forventning til professionelle parter også medføre at en part som udgangspunkt vil være afskåret fra 

at påberåbe sig at en klausul ikke er individuelt forhandlet, eller ligefrem urimelig. 

Det må derfor alt andet lige forventes, at en dansk domstol på baggrund af dette vil anerkende en 

hardshipklausul i et forhold imellem to erhvervsdrivende. I et forhold mellem en erhvervsdrivende og en 

forbruger kan sagen godt tænkes at være en anden, men denne problemstilling ligger udenfor vores 

analyseområde. 

Med hensyn til fortolkningen af klausulens indhold, peger alt på at domstolen vil anlægge en restriktiv og 

indskrænkende fortolkning, hvor usikkerhed i ordlyden af klausulen sandsynligvis vil komme parten der 

oplever hardship til skade. 

Med hensyn til retsfaktum i klasulen, vil det største usikkerhedspunkt sandsynligvis være hvilken 

offergrænse domstolen ligger til grund. Såfremt der i klasulen eksempelvis er angivet hvad ”mindste” 
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byrden for at kunne påstå hardship er, vil domstolen have noget at rette sig efter i sin bedømmelse af 

hvorvidt der foreligger hardship eller ej.  

Såfremt retsfaktum i klausulen er mere generelt og løst beskrevet, som det kendes fra standardklasulerne i 

PECL, DCFR og Unidroit – ”Where performance becomes excessively onerous due to a change in 

circumstances” vil domstolen dog have en langt større fortolkningsopgave i forbindelse med at fastlægge 

offergrænsen. 

Baseret på foreliggende retspraksis omkring (økonomisk) force majeure i forhold til KBL § 24, vil domstolen 

på den ene side kunne tænkes at anlægge en ret høj offergrænse. 

 

På den anden side må det også netop være klart at parterne med indsættelsen af en hardshipklausul ytrer 

ønske om at den skal finde anvendelse i tilfælde af hardship, og således må have en lavere offergrænse i 

tankerne, da de jo ellers blot kunne anvende reglerne i KBL §24, givet at det er dansk ret der danner 

baggrund for kontrakten, og at denne ikke udtrykkeligt er fraveget. 

2.4.14 Delkonklusion 

Som det følger af ovenstående fremstilling, kan den risikofordeling der følger af panca sunt servanda, 

ændres ved bl.a. en hardshipklausul. Ved specielt langvarige og komplekse kontrakter som CMJ A/S operer 

inden for, kan da være behov for dette, da forholdene kan ændre sig betydeligt, til et punkt parterne ikke 

kunne forudse med rimelighed, og kan derfor være nødt til at ændre på indholdet af kontrakten, i forholdet 

til den økonomiske virkelighed, når den først er trådt i kraft.  

Når forholdene omkring kontrakten ændres, vil det føre til at balancen i forholdet skubbes. Denne ændring 

kan skyldes et utal af årsager, som fx statslig indgriben, tørke osv. Hovedsynspunktet, for at modificere 

kontrakten er at parterne har et fælles ønske om at kontrakten skal være økonomisk bæredygtig for begge 

parter, og derfor er enige om at dele eventuelle ekstra byrder ligeligt imellem sig. Ellers kan det faktisk vise 

sig at det ender med at blive omkostningstungt for begge parter, specielt inden for fx olie industrien, hvor 

der kontrakterne har en tilstand af ”cascade”. 

Hardship har til formål, at regulere den risiko der er ukonkret, dvs. den risiko som der ikke kan tages højde 

for på forhånd, da årsagen er langt mere usikker, og dens effekt kan ændre kontraktbalancen betydeligt. 

I tilfælde af hardship vil klausulen da ”tvinge” parterne til forhandlingsbordet, og de skal da sammen kunne 

finde en løsning, som kan vise sig at være gavnligt for parternes forhold. Lysten til at genforhandle kan 

ydermere forstærkes af tilstedeværelsen af en tredje part, hvis de ikke kan nå til enighed. Ved at 
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sammenarbejder fortsættes, enten pga. genforhandlingen eller pga. tredje parts modifikation, vil parterne 

også bibeholde en masse transaktions omkostninger, som ellers ville være bortfaldet ved annulation.  

Klausulen må skræddersyes til sine omgivelser, for ikke at give for meget usikkerhed og evt. frihed til en 

tredje part. De generelle klausuler, fra Unidtoit og DCFR mv. tjener bedre som en inspirationskilde, hvis der 

ses på ordlyden alene, da der dog ligger betydelige forarbejder bag disse.  

For at klausulen skal have sine anvendelse, kræver det dog at parterne bliver enige, om indsætter denne i 

kontrakten. Grundet parts autonomien, og det at parterne er professionelle, hvor CMJ A/S er en større 

virksomhed, vil en dansk domstol anerkende en sådan klausul. Alt efter klausulens opbygning, må den dog 

blive vurderet  mere lempeligt end, KBL § 24, angående økonomisk force majeure, hvorved der ellers ikke 

ville blive anledning til at medtage en sådan klausul.   
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2.5 Juridisk konklusion 
Igennem de ovenstående afsnit er det forsøgt belyst henholdsvis retsstillingen ved ændrede 

omstændigheder efter dansk ret med og uden en hardshipklausul, samt betydningen og anvendeligheden 

af forslaget til en ”Common European Sales Law”. 

Det er her fastslået, at retsstillingen i Danmark uden en hardshipklausul primært læner sig op af et Pacta 

Sunt Servanda synspunkt, og blandt andet grundet parternes professionelle status, og de dertil knyttede 

forventninger til dem, skal der således være tale om en meget byrdefuld ændring i omstændighederne, 

førend CMJ A/S kan tænkes at kunne anvende de gældende regler i AFTL § 36 og omkring bristede 

forudsætninger. Hvis den oplevede byrde bliver helt exceptionelt stor, og antager karakter af økonomisk 

force majeure, vil reglerne om force majeure i KBL § 24 kunne finde anvendelse, og CMJ A/S kan muligvis 

herigennem slippe ud af sine forpligtelser. Det er dog vigtigt at notere sig, at disse regelsæt primært sigter 

på en ophævelse af den gældende aftale, og kun i meget sjældne tilfælde modifikation. 

I forhold til dansk ret, anlægger forslaget til en ”Common European Sales Law” (CESL) et mildere syn på 

ændrede forhold. Problematikken heromkring bliver belyst af art. 89, og i forhold til dansk ret, har denne 

artikel mere fokus på genforhandling og modifikation af kontrakten frem for ophævelse, og fremstår som 

en hardshipklausul i sig selv.  

 

CMJ A/S, kan derfor med fordel gøre brug af art. 89, dog afhængig af kontraktens størrelse, kompleksitet og 

længde, blot anvende artiklen som inspirationskilde til en mere konkret formuleret klausul. CMJ A/S 

retsstilling er med vedtagelsen af CESL som udgangspunkt uændret, idet regelsættet aktivt skal vælges som 

baggrund for kontrakten. Med dets ligestilling med nationale love efter Romforordningen, er den dog 

umiddelbart et relativt anvendeligt bud på et lovvalg.  

Såfremt CMJ A/S måtte indsætte en hardshipklausul i deres kontrakter med andre erhvervsdrivende, vil en 

sådan klausul blive anerkendt og vil kunne finde anvendelse, såfremt et aftaleforhold fremlægges for en 

dansk domstol. Samtidig vil klausulen være med til at fjerne en del af den ukonkrete risiko, og vil således 

kunne føre til en mere stabil og efficient kontrakt. 

Omvendt skal den anvendes med varsomhed, og begge parter skal helst kunne se ideen med den, da den 

ellers kan opfattes som et signal om manglende tillid fra den part der foreslår den. Derudover skal den 

konciperes ret så specifikt for at fjerne så meget usikkerhed omkring anvendelsesmulighederne, som 

muligt.  
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Alt i alt vil en indsættelse af en hardshipklausul i CMJ A/S kontrakter dog være en god idé, og vil være med 

til at sikre et stabilt, frugtbart og langvarigt samarbejde med virksomhedens medkontrahenter, idet 

klausulen igennem dens fokus på genforhandling i god tro, kan anvendes til smidigt at tilpasse og 

opretholde aftaleforholdet i tilfælde af pludselige udefrakommende ændringer i aftalens forudsætninger. 

  



  

Side 57 af 107 
 

Kapitel 3 Økonomisk Del  

3.1 Intro 
I længerevarende og komplekse kontrakter, kan parterne undertiden ende i en situation hvor 

udefrakommende omstændigheder påvirker kontrakten i en sådan grad, at det bliver uforholdsmæssigt 

dyrt for en af parterne at opfylde sine forpligtelser. 

I en sådan situation, vil parternes handlinger afhænge af hvad de har aftalt på forhånd. Hvis parterne har 

nedfældet i deres kontrakt hvad som skal gælde i lige nøjagtigt sådan en situation, vil kontraktens ord være 

lov, og parterne er således forpligtet til at følge den. 

Hvis der imidlertid ikke er aftalt noget om præcis den relevante situation, vil den ramte part stå med en 

meget stor byrde, og såfremt denne ikke kan levere sin ydelse, vil modparten muligvis kunne hæve 

kontrakten, med erstatning for misligholdelse til følge. 

Når man således ved at man kan aftale sig ud af enhver mulig situation, kan det være tankevækkende at 

kontraktparter overhovedet kan ende i en situation hvor kun den ene bliver voldsomt belastet af en 

hændelse, opstået i kontraktens løbetid. Ikke desto mindre er det et fåtal af aftaleforhold, der indeholder 

detaljeret risikofordeling i forbindelse med en given opstået situation. Derfor vil parter undertiden ende i 

en situation, hvor udefrakommende omstændigheder medfører enorme vanskeligheder i forbindelse med 

opfyldelsen af en kontrakt. 

 

Når man ved at disse omstændigheder kunne afhjælpes ved at aftale en konkret risikofordeling på forhånd, 

hvorfor ser man så tilfælde hvor dette ikke er gjort? 

 

En af grundende, kan være parternes evne til at forudse fremtiden. Under teorien om bounded rationality, 

vil det være umuligt at tænke sig til alle de mulige situationer et kontraktforhold kan ende i. Dette gælder 

især for private parter, eksempelvis hvor en civilperson handler med en anden, et såkaldt civilkøb. Grundet 

parternes manglende viden og erfaring inden for kontraktområdet, vil de næppe tænke på at tage stilling til 

eventualiteter der kan påvirke deres aftale.  

For professionelle parter, må man dog forvente en større kapacitet til både at forestille sig, samt 

risikoallokere og koncipere konkrete bestemmelser til at tage sig af konkrete hændelser, som kan tænkes at 

påvirke deres aftale. Imidlertid viser det sig, at parterne på trods af dette sagtens kan ende i en situation 

hvor kontrakten ikke omfatter en relevant bestemmelse i forhold til lige netop deres situation. Hvad kan 

dette så skyldes? 
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3.2 Den imperfekte kontrakt 
Dette skyldes, at en kontrakt aldrig vil være fuldstændig komplet. Årsagerne til dette er mangfoldige, og vil 

blive forsøgt afdækket i det følgende. 

Når to parter skal koncipere en aftale, vil den endelige kontrakt være mere eller mindre komplet, uden 

nogensinde at kunne opnå fuldstændig komplethed. 

  

Da man ikke kan forudse fremtiden, er det faktuelt umuligt (for ikke at nævne meget dyrt og tidskrævende 

at forsøge) at koncipere en kontrakt som tager stilling til absolut alle fremtidige hændelser, som kan 

tænkes at påvirke forholdet78.  

Desto kortere tid et aftaleforhold løber, desto nemmere vil det være for de kontraherende parter at 

overskue mulige hændelser der kan påvirke parternes forpligtelser. Dette betyder dog ikke at intet kan gå 

galt pludseligt og uventet, blot at tiden er en enormt vigtig faktor i forhold til hvilke hændelser parterne kan 

antages at måtte have forudset. 

I tillæg til tidshorisonten, spiller kontraktens kompleksitet også en rolle. Jo mere kompleks en ydelse der 

skal leveres, jo relativt større er sandsynligheden også for at kontrakten kan påvirkes af ændrede forhold, 

simpelthen fordi det leverede er en kompleks kombination af forskellige input. 

Dette gør tilsammen at det ville være helt enormt tidskrævende og dyrt, samt kræve nærmest 

overmenneskelige evner at koncipere en kontrakt som medtager alle mulige hændelser i kontraktens 

løbetid. Derudover spiller det også ind, at parterne ikke har fuld information om hinanden, og hinandens 

forhold. Denne asymmetriske information kan føre til moral hazard, hvor parterne bevidst fravælger at 

skrive komplette kontrakter, fordi de frygter skjult snyd fra medkontrahentens side, udspringende fra den 

såkaldte ”strategic-behavior risk”79. At forsøge at skrive en komplet kontrakt er altså næppe en anvendelig 

metode, og betyder i praksis at ingen kontrakter kan siges at være komplette på konciperingstidspunktet80. 

Tids og kompleksitetsaspektet vil således påvirke en længerevarende og kompleks kontrakt som dem CMJ 

A/S ofte indgår, med en betydelig risiko. Denne risiko er som sagt mere eller mindre uansættelig, grundet 

de faktorer som lige er nævnt. Fakta er dog at den eksisterer, og vil påvirke rationelle kontraktende parter 

til eksempelvis at kræve en højere pris, eller en mildere erstatning for brud, for på den måde at sænke 

deres respektive risici. Parternes vurdering af risiko vil således også spille ind, og en risikoavers part vil 
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derfor kræve en større kompensation for at påtage sig risiko i form af en højere pris, end en tilsvarende 

risikoneutral part. 

En del af denne problemstilling kan derfor løses ved indsættelse af en hardshipklausul i kontrakten, 

hvorved parterne er pålagt at genforhandle i tilfælde af at kontraktbalancen forskubbes. Ud fra klausulens 

ordlyd, er det da også klart at den sigter mod at behandle de risici som parterne IKKE (med rimelighed) 

kunne forudse på konciperingstidspunktet, og hardshipklausulen virker ex-ante således som en 

risikofordelingsmekanisme ex-post, hvorved parterne forpligter sig til på en ordentlig og loyal måde, 

indenfor bestemte rammer, at fordele ulempen ved en senere opstået hændelse på tidspunktet for denne. 

Indsættelse af en klausul kan dog også tænkes at påvirke risiko og ressourceallokeringen ex-ante, da det 

som tidligere anført kan påvirke andre aspekter i kontrakten. Eksempelvis hvis den ene part anvender 

klausulen som et forhandlingsværktøj, eller kræver en højere pris eller anden kompensation for at medtage 

klausulen. 

Man kunne måske tænke sig, at indsættelse af en hardshipklausul altid var en paretooptimal løsning, da 

den må antages at give begge parter en mere klarlagt fordeling af risikoen. 

Imidlertid skal det naturligvis iagttages at konciperingen og indsættelse af en klausul i kontrakten også er 

forbundet med væsentlige omkostninger. Det er derfor ikke altid optimalt at gøre dette, men kan afhængig 

af risikoen for hændelse være mere optimalt at lade være81. Dette illustreres af Shavell med følgende 

ulighed:82 

t1 er omkostning ved at koncipere og indsætte en klausul der omhandler H (hændelse) 

H sker med sandsynligheden p 

e er omkostningen ved at gennemtvinge klausulen hvis H sker 

t2 er omkostningen ved stridsløsning ved ingen klausul, og t2 > e 

b er omkostningen ved at afvige fra en pareto optimal løsning på konflikten 

Det vil da være optimalt ikke at indsætte en klausul såfremt t1 + p * e > p(t2 + b) = t1 > p(t2 + b – e) 

Eller forsimplet og tilpasset vores situation – hvis risiko for hændelse * forventet udgift i forbindelse med 

konfliktløsning < Transaktionsomkostninger til koncipering og afdækning (+ andre omkostninger i form af 

eksempelvis indrømmelser andre steder, modparten vil have en højere pris o.s.v.) ved koncipering af 

bestemmelsen = ingen indsættelse i kontrakten. 
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Det skal dog noteres at ovenstående regnestykke antager at parterne er risikoneutrale. Hvis en part 

eksempelvis er risikoavers, kan det matematisk afspejles ved at han forventer en yderligere udgift ved 

hændelsen end en risikoneutral part, og det kan i forhold til risikoneutrale parter betyde at ulighedstegnet i 

hans ligning vendes, og det for ham således er optimalt at indsætte klausulen. 

 

Når man anskuer værdien af indsættelse af en klausul, vil det naturligvis også være relevant at anskue 

konsekvensen hvis parterne oplever hardship, og der ingen klausul er. Såfremt en hardshipsituation gør det 

væsentligt mere byrdefuldt for sælgeren at levere (som det oftest vil være tilfældet) vil hans muligheder 

uden en klausul være begrænset til fortsat levering, eventuelt med tab til følge, eller at bryde kontrakten. 

 Hvis der ikke er nogen erstatning for brud, vil den rationelle sælger vælge dette, såfremt han taber penge 

på at fortsætte kontrakten. Dette vil være til ulempe for køber, og en erstatningsregel som denne vil derfor 

give køber et øget incitament til at indsætte en hardshipklausul i kontrakten. Ydermere vil en regel om 

ingen erstatning ikke være særlig anvendelig i CMJ A/S tilfælde, da det må antages at de lange og 

komplekse kontrakter virksomheden indgår, medfører væsentlige aktiv-specifikke investeringer fra både 

køber og sælger, og disse vil ikke blive foretaget til et optimalt niveau, grundet frygten for brud fra 

modpartens side.83 

Ved negativ kontraktinteresse som erstatningsregel, vil den brydende part skulle stille modparten som om 

kontrakten aldrig var indgået, og dette virker ikke realistisk i forhold til den type kontrakter dette speciale 

primært sigter på – de langvarige og komplekse. For det første har kontrakterne en meget lang løbetid, og 

hvis en hændelse indtræffer efter lang tid, vil begge parter have brugt mange transaktionsomkostninger, 

samt foretaget store aktiv-specifikke investeringer i forbindelse med samarbejdsforholdet. Ydermere vil 

deres investeringer i opretholdelse af relationer være tabt, og parternes samlede indtægt og tab fra 

kontraktforholdet vil være meget svært at gøre korrekt op. 

 

Ved positiv opfyldelsesinteresse vil begge parter have incitament til at foretage aktivspecifikke 

investeringer84 som på sigt kan tænkes at øge afhængigheden og sænke risikoen for et sammenbrud. 

Erstatning efter denne regel fordrer også pareto-optimal tankegang hos den af parterne der kan tænkes at 

bryde, da man også er tvunget til at overveje sin medkontrahents tab.  
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Ved denne erstatningsregel, vil parten der bebyrdes af hardship have interesse i at der indsættes en 

hardshipklausul, da et brud fra hans side vil føre til at modparten skal kompenseres som om aftalen 

fortsattes. Teoretisk set, vil en hardshipklausul ikke være i modpartens interesse, givet at han med 

sikkerhed ved at den brydende part pålægges erstatning efter kontrakten, og ikke fritages fra sit løfte ad 

rettens vej. Hvis den brydende part er sælger, vil det imidlertid ofte betyde at køberen på trods af 

erstatningen stadig skal finde en erstatning for den vare som sælgeren ikke længere leverer, og hvis 

hardship hændelsen har global indvirkning, vil prisen hos alternative sælgere blive påvirket på samme måde 

som hos den hidtidige forretningspartner. Sidst men ikke mindst tabes de relationsomkostninger som er 

blevet lagt i opbygningen af parternes forhold, og det kan derfor meget vel være at det under denne 

erstatningsregel også er i sælgerens interesse at indsætte en hardshipklausul i kontrakten alligevel. 

3.3 Risikoallokering ved ekstraordinært ændrede forhold 

3.3.1 Fastholdelse, erstatning eller ophævelse: 

For at gribe hardshipklausulen an retsøkonomisk, bliver vi nødt til at gribe den an som et risiko spørgsmål, 

og se på hvad der ville gælde, hvis ikke der var en hardshipklausul. Dvs. et spørgsmål om hvem der ville 

bære risikoen for de ændrede forhold, og ikke mindst hvordan parterne har allokeret denne risiko, i forhold 

til de intentioner de havde ved kontraktindgåelsen. Med andre ord er det et spørgsmål om hvem der skal 

bære byrden ved de ændrede forhold. Dette må ses i lyset af den ”følge” der kan opstå, hvad end det vil 

være naturalopfyldelse, erstatning eller ophævelse.   

Posner og Rosenfield85 griber det an på følgende måde, og følger de samme linjer som Cooter og Ulen86. 

Kontraktrettens mål er økonomis efficiens, forstået på den måde, at parterne til en kontrakt vil have det 

maksimale ud af den, når den er baseret på frivillig udveksling af ydelser. Når der opstår en transaktion, vil 

der med stor sandsynlighed ske en forhøjelse af efficiensen, da begge parter vil få en højere nytte. Med 

andre ord er retsøkonomiens mål at give et incitament til parterne for at de nyttemaksimerer, samtidig 

med at de reducerer omkostningerne ved forhandlingerne, og kan planlægge samt aftale risikoen.  

Når erlæggelsen af ydelserne i en kontrakt ikke sker samtidigt, vil der opstå usikkerhed som vil udmønte sig 

i risiko. Posner og Rosenfield ser to problemer ved ændrede forhold ud fra deres efficiensanalyse, når 

parterne ikke kan blive enige om byrdefordelingen efter ændrede forholds indtræden. For det første har 

parterne fejlet ved at de ikke kunne forudse og eksplicit allokere risikoen. Denne allokering af risiko, er 

noget der ligger parterne imellem, og de kunne allokere den hvor end de ville. Hvis de havde allokeret den, 

må man gå ud fra at dette også ville blive håndhævet. For det andet har parterne ikke kunnet blive enige 
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om en modifikation af kontrakten. De har altså ikke kunne udfylde det ”hul” som de efterlod ved 

udarbejdelse af kontrakten. Ifølge Posner og Rosenfield, skal ethvert ”hul” udfyldes ved at pålægge risikoen 

for de ændrede forhold, til ”The superior risk bearer”. Dette vil være den mest efficiente løsning, da det vil 

være det som rationelle parter ville være nået frem til, hvis de havde kunnet forudse risikoen ex-ante.  

”The superior risk bearer” er den part som mest effektivt kan forsikre sig mod risikoen under de givne 

omstændigheder. Med andre ord, den part der har de laveste omkostninger ved dette. Der er to spørgsmål 

der skal afklares for at finde denne. For det første, hvem der var i bedst position til at forebygge risikoen. 

For det andet, hvem har de laveste omkostninger, ved at forsikre sig mod en risiko som ikke kunne 

afværges ved hjælp af rimelige omkostninger. Det stilles op på denne måde, da de ændre omstændigheder 

for det meste ikke kan forhindres af parterne.  

Risiko er en omkostning. Hvis parterne er risikoneutrale, vil de betale præcis så meget for at slippe for 

risikoen, som deres forventede udgift til risikoen er. Omvendt skal de også kompenseres sådant. Hvis 

parterne er risikoaverse, vil de betale en højere sum for at slippe for risikoen, end de vil betale for den 

forventede omkostning der er ved risikoen. Denne type part vil også tage en højere præmie for at bære en 

risiko, end risikoens forventede udgift. Posner og Rosenfield benytter dette til at definere to kategorier, 

nemlig ”appraisal costs” og ”transaction costs”. ”Appraisal costs” har til formål at identificere 

omkostningerne, ved at finde sandsynligheden for at risikoen vil opstå, og hvilke følger den vil få. Parterne 

har brug for at kende omkostningerne ved risikoen for at bekæmpe den. ”Transaction costs” har til formål 

at minimere risikoen ved diversifikation87 da dette vil resultere i lavere sammenlagte omkostninger over 

kontraktens løbetid.  Løftegiveren vil altså blive ophævet fra sit løfte, hvis løftemodtageren billigere kunne 

forudse ændringen og dens følger, samt kunne have forsikret sig billigere. Ordet ”Superior” bygger altså på, 

at det er den part som billigst kan estimere det potentielle tab, og billigst kan opbygge et naturligt forsvar 

mod denne risiko. Posner og Rosenfield foreslår altså at maksimal efficiens opnås ved at tildele ”The 

superior risk bearer” alle omkostninger, fordi han skulle have forsikret sig mod den givne risiko. Cooter og 

Ulen kommer frem til det samme svar, men nævner også at det kan være på sin plads, at give ”The superior 

risk bearer” ret til en prisændring, da prisen ikke reflekterede den ”rigtige” risiko88. 

Det vil næsten altid være løftegiveren der vil være ”The superior risk bearer”89, dvs. en forlængelse af Pacta 

Sunt Servanda.  Er dette nu også det mest efficiente? Begrebet er en form for test, og da det vil være en 

vurderingssag fra gang til gang, vil der være en hvis usikkerhed ved denne. Dette kan f.eks. føre til at begge 
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parter tror at den anden vil forsikre, eller omvendt at begge parter tegner forsikring for hændelsen. Hvis 

der ses på forsikringsspørgsmålet alene, kan der også opstå tvivl. De ændrede forhold90 er en usikkerhed 

mere end en kalkuleret risiko, og vil med lav sandsynlighed indtræffe igen91. Testen antager desuden også 

at parterne altid vil kunne forsikre sig. Dette er dog også teoretisk muligt da parterne kan selvforsikre. 

Dette vil dog ikke altid være muligt for mindre virksomheder. Det samme gælder markedsforsikringer. Der 

ligger altså en antagelse om at forsikringsmarkedet er perfekt, hvilket ikke er tilfældet. ”Appraisal costs” 

bygger på at mindst en af parterne kan finde informationen, men hvad nu hvis ingen rationel part kunne 

forudse den, eller specielt omfanget af denne? 

Det kan da være en fordel at se på de økonomiske omkostninger, og forskydning af kontraktbalancen ex-

post, i stedet for at betragte det ex-ante92. Trimarchi konkluderer at hvis løftegiveren bliver holdt ansvarlig, 

og skal betale positiv opfyldelsesinteresse, vil løftemodtageren ikke få kompensation for det faktiske tab, 

men snarere opnå en uventet, ekstraordinær gevinst (windfall gain), som ikke er i overensstemmelse med 

princippet om forsikring eller allokeringen af risikoen ex-post. Dette” windfall gain”, opstår af V - P93 som 

var det oprindelige udbytte løftemodtagerne ville tjene, mens V*-V er en generel større størrelse, og 

repræsenterer et ”windfall gain”94.  Desuden vil løftegiveren få et tab som betegnes som ”disruption 

cost”95. Dette vil give et velfærdstab, da det ikke kan betragtes som et ”zero-sum game”.  
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Virksomhedens ressourcer på den horisontale linje, og virksomhedens værdi på den lodrette linje, i tilfælde af at 

virksomheden lider et stort tab. 

I tilfælde hvor der opstår ekstraordinært ændrede forhold, vil annullation af kontrakten være den eneste 

måde at undgå dette ”disruption cost” tab på. Men hvis kontrakten ophæves, vil der samtidig gå en masse 

transaktionsomkostninger tabt. På det marked CMJ A/S arbejder indenfor, vil det ikke altid være muligt 

hurtigt at finde en ny kontraktpart. Der er blevet brugt mange omkostninger på kontraktforholdet. I disse 

omkostninger ligger bl.a. ”søge” omkostninger. Den ydelse som den nuværende part leverer, kan være 

mere eller mindre essentiel for CMJ A/S’s produktion, og bare det at skulle finde en ny part, og opstarte et 

”nyt” kontraktforhold, kan være et betydeligt omkostningsfuldt foretagende96, for ikke at nævne de 

optimeringer og aktivspecifikke investeringer der evt. er foretaget i parternes logistiske kæder. Ophævelse 

af kontrakten, vil da ikke altid være den optimale løsning, specielt i relation til længerevarende komplekse 

kontrakter som dem CMJ A/S arbejder med. Hvis kontrakten ophæves, er det heller ikke sikkert at den ene 

part, har haft ”tid” til at tjene gevinsten hjem, hvis han har foretaget visse investeringer.   

Når parterne er nødt til at se på problemet ex-post, bekræfter dette også antagelsen om at informationen 

ex-ante var ufuldstændig. Hvis situationen skal betragtes som et ”fairness” spørgsmål, er fordele og 

ulemperne ved de ændrede forhold ikke blevet allokeret ved konciperingen af kontrakten. 
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Løftemodtageren har ikke betalt for den ”fordel” han får, og løftegiveren er ikke blevet betalt for ulempen97 

(har for eksempel ikke fået en højere risikopræmie). 

I relation til længerevarende og komplekse kontrakter som CMJ A/S benytter, er der forhold som går imod 

denne risikotest. Ved at pålægge ”The superior risk bearer” alle omkostninger, bevares den ex-ante 

tildeling som ”skulle” have fundet sted. Men i længerevarende kontrakter er antagelsen, at den oprindelige 

planlægning vil være ufuldstændig, og ex-post forhandling skal til for at justere og fastholde 

partsforholdet98. Det kan her diskuteres om det således er efficient at koncipere risikoen ex-ante, se afsnit 

3.2 den imperfekte kontrakt. Givet definitionen af hardship i det juridiske, kan det slås fast at der skal en 

meget stor ændring til før klausulen finder anvendelse. Selvom løftegiveren kunne forudse de ændrede 

forhold, dvs. risikoen, kan det diskuteres om han ville påtage sig hele risikoen, dens enorme effekt taget i 

betragtning99.  

I længerevarende og komplekse kontrakter, kan der også siges at være specielle 

transaktionsomkostninger100. Dette er fx i forbindelse med såkaldte cascade/vandfalds101 kontrakter, som 

ofte benyttes i energisektoren, hvor hver kontrakt er linket. Her vil de antagelser som ”The superior risk 

bearer” bygger102 på ikke passe, da der vil være høje exit omkostninger, samtidig med at det vil være 

omkostningsfuldt, samt meget tidskrævende, at finde en ny modtager/leverandør, hvis kontrakten skulle 

falde til jorden.  Der er altså her tale om, at der drages på parternes relationer103, dvs. et ”invisible 

handshake”104 frem for en ”invisible hand”, hvor der er mulighed for modifikationer. Ian Macneil105 fastslår 

også at Posner og Rosenfields efficiensanalyse, ikke vil være velegnet til længerevarende komplekse 

kontrakter. Disse kontrakter forbindes nemlig med et marked hvor bevarelse af relationer er vigtige, 

modsat et upersonligt auktionsmarked. Der er altså ikke tale om en ”enkelt transaktion” hvor parterne er 

ligeglade med samarbejdet106. 

Disse teorier opstiller altså to muligheder i tilfælde af ekstraordinære ændringer der skubber 

kontraktbalancen betydeligt, givet at parterne ikke kunne blive enige. Den ene teori anbefaler, at det fulde 
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tab skal placeres på den der billigst kunne forsikre/beskytte mod ændringen. Den anden teori anbefaler at 

kontrakten annulleres, for at slippe for de eventuelle velfærdstab der vil opstå. 

3.4 Allokering ved hjælp fra tredje part 
Hvis risikoallokeringsspørgsmålet, ikke kan løses af enten erstatning eller annullation, skal der måske 

inddrages en tredje løsning. Richard E. Speidel konkluderer at modifikation fra domstolenes side kan være 

en løsning på dette, givet at parterne selv ikke har kunnet finde en løsning, i længerevarende komplekse 

kontrakter. Dog er forudsætningen for dette at, parterne har en pligt til at genforhandle. Et sådan krav 

følger dog ikke af loyalitetsforpligtelsen jf. afsnit 2.1.1 om Pacta Sunt Servanda.   

Denne løsning kan dog heller ikke siges at være effektiv ud fra en efficiensbetragtning107, da den vil øge 

transaktionsomkostningerne uden at allokere effektivt. Hvis situationen betragtes som et zero-sum game, 

vil omfordeling ved en domstols indgriben have administrative omkostninger, hvilket vil give et 

velfærdstab. Grunden til at parterne ikke kunne blive enige ved en evt. forhandling, kan skyldes at den 

ramte part har været grådig, og prøvede at få en fordel i forhold til kontraktbalancen. Til sidst kan der i en 

domstols vurdering indgå elementer af politik, moral og hensyn til tredjemand, hvilket ikke vil give et for 

parterne efficient resultat. 

Meget af litteraturen kritiserer også modifikation fra domstolens side, grundet at dette kan give ustabilitet, 

da aftalefriheden ”trues”. Dette vil da øge transaktionsomkostningerne108. Denne ustabilitet underbygges 

også af at domstolene ikke besidder den rigtige kompetence til at modificere i komplekse 

kontraktforhold109. Schwartz argumenterer110 for at den største forhindring for effektiv konfliktløsning fra 

rettens side, er rettens manglende viden om hver af de 2 parters forhold. Dette gør at retten umuligt kan 

komme med den mest efficiente løsning. Derfor vil retten kun være aktiv (altså træffe et valg om enten 

annullation eller modifikation) i sager, hvor der foreligger nok konkret information. Ellers vil den famle i 

blinde, og selv en ellers kompetent ret vil være i stor fare for at træffe den forkerte afgørelse. 

Set ud fra parternes perspektiv vil denne løsning heller ikke altid være den de vil være bedst tjent med. Hvis 

domstolene går ind og modificerer kontrakten, kan det ende med at give en utålelig byrde til en af 

parterne111. I dette tilfælde kan det være en fordel hvis kontrakten hæves, og eksempelvis kan køber så 
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substituere produktet som er blevet meget dyrere. Det vil da altid være en fordel at give denne beslutning 

til parterne frem for domstolene.   

Gillian K. Hadfield112 analyserer dette i lyset af ukomplette kontrakter. Hun antager som ovenstående at 

domstolene er generalister, og tager fejl når de skal finde det mest efficiente udfald i mere konkrete sager. 

Domstolene vil have et interval hvori deres estimat af det ”efficiente” udfald vil ligge. Med andre ord, de vil 

aldrig ramme helt præcist. I hendes model kan domstolen enten have en høj eller lav kompetence. Hvis 

domstolene skal modificere en kontrakt, vil de trække på præcedens. Uanset om denne præcedens bygger 

på en dom fra en domstol med lav eller høj kompetence, vil udfaldet ikke være efficient. Hvis det er en 

domstol med lav kompetence der har sat præcedens, vil denne ”fejl”-præcedens blive videreført, også 

selvom det er en domstol med høj kompetence der sidder med den nuværende sag. Hvis det er en domstol 

med høj kompetence der har sat præcedens, er det ikke sikkert en domstol med lav kompetence vil kunne 

bruge denne effektivt. Det er f.eks. ikke sikkert at domstolen kan sammenligne de forskellige egenskaber og 

karakteristikker ved de to sager rigtigt osv. Domstolen vil altså have svært ved at bedømme hvad der ville 

være optimalt for den ene part at gøre.  

Schwartz kommer frem til en lignende antagelse113. Et problem ved at retten justerer tab og gevinst efter 

en bestemt regel, er at parternes kontrakt da vil blive baseret på denne regel. I en fremtidig situation af 

lignende karakter, vil en ny ret da være tilbøjelig til at anvende den allerede eksisterende regel, selvom den 

måske passer dårligt til den nye situation.    

3.5 Parternes relationer og omdømme: 
Ian McNeil mener, at en kontrakt mellem isolerede parter der kun nyttemaksimerer, ikke er en kontrakt. 

Han argumenterer for at social struktur og samfundet, spiller en stor rolle i et kontraktforhold114. 

Samfundet vil have en eller anden form for indflydelse på forholdet mellem parterne, og dette vil til 

gengæld medføre en relation mellem parterne115. Det skal her forstås som at parterne får en ekstra nytte 

ved deres samarbejde, udover det økonomiske resultat der direkte udspringer af transaktionen116. Med 

andre ord vil parterne have andet til formål, end en økonomisk gevinst af transaktionen. Det er specielt ved 

længerevarende kontraktforhold, at relationen mellem parterne kommer til udtryk. Denne relation vil være 

så specifik, at den ikke kan direkte overføres til en ny part117 med det samme. Det vil således være 
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tidskrævende og omkostningsfuldt at finde en ny kontraktpart i tilfælde af et brud mellem parterne. Denne 

personlige relation i længerevarende kontraktforhold, vil derfor hjælpe parterne til at fastholde deres 

samarbejde, og derved imødekomme deres oprindelige ønsker, samt evt. mindske 

forhandlingsomkostningerne. Det kan altså bedre betale sig at fastholde den oprindelige part, end at skulle 

ud at finde og opbygge samme relationer (som måske ikke er muligt) med en ny, set ud fra de samlede 

omkostninger118. Derudover kan parternes handlinger i et kontraktforhold influere deres omdømme, i en 

negativ eller positiv retning, som vil have en økonomisk indvirkning fremadrettet mellem parterne og andre 

spillere på markedet, som kan komme til at opfatte parterne anderledes119. Det følger heraf at disse 

betragtninger, da vil influere parternes incitamenter i selve kontraktforholdet.     

3.6 Genforhandling 
Eftersom parterne har brugt megen tid og omkostninger på at skabe kontrakten samt at vedligeholde deres 

relation, har dette ført til en efficient allokering af ressourcer parterne imellem. For så vidt muligt at bevare 

disse fordele som er opbygget, når der opstår hardship, vil det være på sin plads at genforhandle 

kontrakten, for at genoprette kontraktbalancen. Givet at det stadig er efficient at opretholde kontrakten 

(der kan stadig realiseres et samlet overskud), kan dette opnås ved f.eks. at justere prisen120. Ved hardship 

bliver den fælles kage mindre, men parterne deler den trods alt, og holder samtidig liv i deres opbyggede 

relation. Kun hvis det ikke længere er efficient at videreføre kontrakten, vil begge parter miste den profit 

som de oprindeligt forventede. Ved en genforhandling vil parterne også have mere nøjagtige og aktuelle 

datagrundlag at forhandle ud fra, modsat en prismekanismeklausul som ikke vil være ligeså nøjagtig, da den 

er mere generel.   

Når genforhandling umiddelbart er til fordel for begge parter, vil det virke åbenlyst at disse selv ville vælge 

at genforhandle, når det fortsat var muligt at dele et overskud, i forbindelse med kontrakten. Imidlertid 

viser det sig, at dette ikke altid er tilfældet. Dette skyldes primært asymmetrisk information imellem 

parterne121. Schwartz nævner at parternes inefficiente valg i forbindelse med genforhandling, skyldes en 

mangel på viden om hinandens forhold, og deraf forkerte forventninger til hvorvidt kontrakten fortsat kan 

bringe begge parter et overskud, efter en genforhandling. Den asymmetriske information skaber som også 

tidligere nævnt et moral hazard problem, som gør at begge parter kan frygte at den anden igennem 

strategic-behavior forsøger at snyde modparten, ved at tilbageholde, eller ligefrem give forkert information 
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om sin situation. Denne asymmetriske information er altså den største trussel mod genforhandlingen, og 

må antages at være den største forhindring for en effektiv genforhandling. 

Udover at genforhandling kan være økonomisk efficient for parterne på den korte bane, kan villighed til at 

genforhandle, eller mangel på samme, også have effekt på parternes renommé. 

Givet at parternes handlinger er observerbare for andre aktører på markedet, vil en parts beslutning om at 

genforhandle eller ej, påvirke partens renommé, og således gøre at andre aktører og potentielle fremtidige 

kontraktparter på markedet, vil have en bestemt holdning og tilgang til parten i fremtidige transaktioner. 

Hvorvidt parten udviser tilstrækkelig loyalitet og ”good faith” over for sin medkontrahent, vil altså ikke blot 

påvirke denne i indeværende forhandlingssituation, men også have betydning i fremtidige situationer. Hvis 

parten afviser at genforhandle, og generelt er usamarbejdsvillig i forhold til at hjælpe en medkontrahent 

som er ramt af hardship, vil dette sandsynligvis gøre, at fremtidige kontraktparter vil være varsomme i 

forbindelse med kontraktkonciperingen, og vil kræve en genforhandlingsklausul, og/eller tage sig betalt i 

form af en højere risikopræmie. 

Hvis en part omvendt er ”for” positiv indstillet på genforhandling, og gør for meget for at tilfredsstille en 

medkontrahent, kan parten opfattes som svag og påvirkelig af andre aktører. Dette vil også komme parten 

til skade i fremtidige transaktioner, da medkontrahenter vil forsøge at lukrere på partens 

imødekommenhed, til at opnå bedre forhold for dem selv122.  

3.7 Hardshipklausul 
For at fremme incitamentet til genforhandling ved en hardship situation, og derved udtrykke et ønske om 

at bevare parternes relation, kan CMJ A/S med fordel indsætte en hardshipklausul. Som beskrevet i afsnit 

2.4.7 under kap 2, vil en generel hardshipklausul påligge parterne at genforhandle, hvis de ikke kunne 

forudse ændringen, og betingelserne for hardship i øvrigt er opfyldt. Hardshipklausulen fungerer altså 

derfor som en katalysator for genforhandling, da parterne allerede på forhånd har givet tilsagn om at 

genforhandle i en hardshipsituation. Til klausulen kan der knyttes forskellige remedier til ”straf” for parter 

som ikke lever op til deres genforhandlingspligt efter klausulen, og dette øger dermed incitamentet til 

genforhandling i god tro, yderligere. Klausulen bygger ydermere ofte på en præmis om 

domstolsforeliggelse. Såfremt parterne ved en genforhandling ikke kan nå til enighed, kan den ene part 

tage sagen til en tredje part, f.eks. en domstol. Denne tredje part, vil da få kompetence til enten at 

modificere eller hæve kontrakten, og den usikkerhed om udfaldet der kan opstå i forbindelse med 

tredjeparts prøvelse, sammenholdt med udgifterne til dette, fordrer parterne til selv loyalt og åbent at 
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forsøge at nå en rimelig løsning. Truslen om en tredjeparts indgriben er således en vigtig faktor i forhold til 

genforhandlingen, og giver ”vægt” bag klausulens intentioner, da den repræsenterer en troværdig trussel 

om en eventuel ugunstig løsning for en part som ikke lever op til sine forpligtelser efter klausulen. 

3.7.1 Hardshipklausul, hvorfor en tredje part skal have kompetence 

I en genforhandlingssituation vil den ikke ramte part dog være i en fordelagtig position, og kan prøve at 

udnytte situationen ved at handle opportunistisk. Dette vil da fraholde parterne fra at indsætte en 

hardshipklausul, da de vil være bange for at blive snydt grundet strategic-behavior risk123.  Det vil da kun 

være muligt for den ramte part, at reetablere kontraktbalancen hvis der er en mulighed(trussel) for at en 

tredje part, eksempelvis en domstol, kan modificere eller hæve kontrakten. Denne opportunistiske adfærd, 

kan dog også mindskes hvis der er et krav om loyalitet (good faith).   

Fra ovenstående afsnit 3.4, ses det dog at domstolene ikke bør kunne modificere en kontrakt. Grunden til 

at disse sager kan komme for en domstol, opstår ved at parterne enten ikke vil genforhandle, eller at de 

ikke kan blive enige om en passende modifikation af kontrakten. Speidel argumenterer for, at det netop i 

visse tilfælde grundet ovenstående, vil være fordelagtigt at lade domstolene modificere kontrakten. I dette 

ligger der også betragtninger om god og ond tro, samt loyalitetsforpligtelsen, (good and bad faith). Vi vil i 

dette speciale dog ikke gå i dybden med de retsøkonomiske rationaler om disse begreber, men blot nævne 

dem. Som det følger af det juridiske afsnit om Pacta Sunt Servanda, indebærer loyalitetsforpligtelsen at 

tage hensyn til sin medpart. I tilfælde af hardship, vil dette dog ikke nødvendigvis betyde at der ligger et 

”krav” om genforhandling. Medparten kan altså afslå genforhandling (i hvert fald så længe den 

modificerede kontrakt vil give ham et tab), såfremt kontrakten ikke indeholder noget om dette. Når der 

imidlertid inddrages en hardshipklausul, følger det af ordlyden at parterne har en pligt til at genforhandle 

grundet ”good faith”. Den begunstigede part kan således altså ikke afslå at genforhandle. Formålet med 

hardshipklausulen er at reetablere kontraktbalancen, og udfaldet vil da aldrig være en “ren” videreførelse 

af aftalen. Det følger da at den begunstigede part må give afkald på en eventuel opnået gevinst, for at 

komme tættere på den originale kontraktbalance igen. Ved genforhandlingen vil der være et krav om at der 

skal forhandles loyalt og i god tro. Den begunstigede part, må da grundet ovenstående maksimalt skulle 

acceptere en ”fair” løsning, som ikke stiller ham værre, end den oprindelige kontraktbalance, hvor byrder 

og pligter fordeles på tilnærmelsesvis samme måde som i den originale kontrakt, forudsat at denne er 

fremstillet på baggrund af ”good faith”. Hvis således en af parterne, konstant nægter at acceptere en 

modifikation, eller annullation, vil dette være et brud på loyalitetsforpligtelsen (good faith). Hvis 
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genforhandlingen da mislykkes, grundet en af parterne ikke optræder loyalt, vil det være på sin plads at 

lade domstolene modificere kontrakten. 

3.7.2 Giver en hardshipklausul da ustabilitet eller stabilitet.  

Kontraktrettens formål er at sikre sikkerhed og stabilitet i kontraktforhold. Det er også heraf at princippet 

om Pacta Sunt Servanda jf. afsnit 2.1.1 i juraen, udspringer fra, dvs. parterne er bundet til deres løfte 

uanset hvad. Professionelle parter sætter pris på sikkerhed og forudsigelighed124. Formålet med en 

hardshipklausul er at give transaktionen sikkerhed og stabilitet, samt at skabe en form for ligelighed. Når 

der således ”slækkes” på princippet om Pacta Sunt Servanda, kan dette give en vis usikkerhed i 

kontraktforholdet. Herpå tænkes at der opstår en mulighed for ”dobbelt” moral hazard125. Sælger vil være 

mere tilbøjelig til at indgå i en kontrakt, hvis han ved at han kan blive fritaget for sit løfte, hvis ændrede 

forhold opstår. På den anden side, kan køber være mindre tilbøjelig til at indgå i kontraktforholdet, da han 

ved at sælger ”let” kan blive fritaget fra sit løfte. Dette kan da mindske sikkerheden og stabiliteten i 

transaktionen.   

Omvendt kan det også være med til at øge sikkerheden og stabilitet i kontrakten. Givet at parterne ved at 

deres løfter har en ”vis” grænse, og efter denne grænse ud fra deres oprindelige kontrakt, vil deres løfte 

blive ophævet. De vil da føle sig mere sikre, og dermed være mere villige til at indgå i kontrakten i første 

omgang. Deres vilje til at indgå i kontraktforhold vil altså blive forstærket, grundet en følelse af sikkerhed, 

givet at den oprindelige kontrakt har grænser.  

Da CMJ A/S arbejder med længerevarende og komplekse kontraktforhold, kan de jf. ovenstående, have 

incitament til at ”pleje” forholdet til den anden part. Ved koncipering af den oprindelige kontrakt vil der 

opstå en balance mellem ydelse og modydelse. Denne balance som er opstået i kontraktforholdet, er 

kommet til veje grundet parternes vilje og ”good faith”. Hvis der opstår ekstraordinært ændrede forhold, vil 

denne balance forskubbes betydeligt, da det vil gøre det meget mere byrdefuldt for den ene part at 

fuldføre kontrakten i sin nuværende form. Disse økonomiske ændringer er ikke noget parterne kunne 

forudse126. Det vil da være imod ”good faith” at kræve levering af den ramte part, og lade den anden få 

gavn af dette. Med andre ord er det hardshipklausulens mål, at genskabe den økonomiske balance ex-post, 

som oprindeligt var målet med kontrakten og dermed parternes vilje127. Ved indsættelse af en 

hardshipklausul i lyset af ændrede forhold, vil parterne have mere fleksibilitet til at modificere kontrakten, i 

stedet for at ophæve den og deres forhold. En hardshipklausul kan da i sidste ende reducere chancen for at 
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der opstår en tvist mellem parterne, som fører til enden af deres nuværende og fremtidige forhold128. En 

hardshipklausul kan derfor siges at kunne give en vis stabilitet i kontraktforholdet.         

En klausul, hvori der vil være et vidst ”råderum” vil kunne give usikkerhed. Ved en hardshipklausul, kan det 

være usikkert om de ændrede forhold falder inden for klausulens ramme. Det kan dog antages, at de 

ændrede forhold sker med en så lille sandsynlighed, at parterne ikke vil forholde sig til dem. Enhver 

usikkerhed der er ved fortolkningen af klausulen, vil da kun komme på tale, hvis de ændrede forhold 

opstår. Der vil da opstå en gråzone, grundet usikkerheden mellem de helt sikre modpoler129. Dette kan da 

influere partens opfattelse af den givne situation, og muligvis i sidste ende øge sandsynligheden for at 

sagen kommer for en tredje part. Dette synspunkt vil blive analyseret videre i opgaven.   

3.7.3 Domstolens inkompetence giver incitament til at genforhandle 

At have en sag kørende for en voldgift eller ved domstolene, kæver mange omkostninger. Som beskrevet 

ovenfor i afsnit 3.7, vil domstolene ikke uden videre kunne modificere kontrakten bedre, end parterne selv 

ville kunne. Som Speidel beskriver i afsnit 3.4., er denne antagelse dog ikke altid nok til ikke at lade en 

tredje part ændre eller ophæve kontrakten. Robert A. Hillman130 opfordrer ligefrem til at domstolene skal 

dømme i disse situationer, på grund af deres manglende information. Han argumenterer for at dette vil 

give parterne et større incitament til at genforhandle, samt et større incitament for at ”strække” sig 

længere for at nå til enighed.  Ved ”faren” for at en tredje part vil skulle modificere kontrakten, vil dette 

kunne forstærke sikkerheden ved kontrakten131. Idet parterne først skal genforhandle, øger det chancen for 

at deres ’’rigtige” vilje og interesse kommer frem for at nå et resultat, idet de vil undgå domstolene.   

Hvis parterne har vedtaget en hardshipklausul, og der efterfølgende opstår ekstraordinært ændrede 

forhold, vil domstolene f.eks. først skulle tage stilling til, om de ændrede forhold er ”byrdefulde” nok for at 

klausulen kan træde i kraft. Dette kræver dog at domstolen først skal vurdere hvad ”byrdefuld” vil sige i den 

pågældende situation, og dernæst hvad der vil være en ”rimelig/lige” løsning. Dette vil som beskrevet 

ovenfor, medføre en vis usikkerhed når domstolen skal vælge den efficiente løsning. Dette vil udmønte sig 

i, at ved dét ”punkt(x*)” som domstolen finder at være ”rimeligt”, vil den selv ligge sig lidt over eller lidt 

under132. Selv hvis den ene part, kan få information om hvor præcis dette punkt vil befinde sig på 

”balancelinjen”, kan han ikke regne med at domstolen ligger sig her. Parten vil da være mere villig til at 
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acceptere en løsning der er tættere på balancepunktet gennem genforhandling, i frygt for at domstolen 

kommer til at ligge sig i et ugunstigt interval i forhold til ham, og muligvis over balancepunktet. 

3.8 Intro til spiltræ 
Når der således foreligger et omfattende teoretisk materiale omkring kontraktparters såvel som tredje 

parters adfærd ved bl.a. hardship, er det relevant at undersøge hvorledes dette vil påvirke behovet og 

beslutningen om at medtage en hardshipklausul i CMJ A/S kontrakter. 

Formålet er at illustrere, at parternes beslutninger i givne situationer baseres på den i første del af 

økonomiafsnittet beskrevne teori, vedrørende ekstraordinære ændringer. For at gøre dette så overskueligt 

som muligt, vil parternes beslutninger under givne forhold blive illustreret ved brug af spiltræer. Der er ikke 

tale om ”endgame” spil, men et spil med uendelige runder, hvor handlingerne også vil have en effekt på 

omverdenen, og parternes relationer indad og udad til. Dette vil betyde at en ”dårlig” adfærd i et spil, kan 

straffes i det næste. Disse træer skal som sagt vise hvad parterne har incitament til at gøre i de beskrevne 

situationer, ud fra de omkostninger handlingerne vil medføre for parterne. For ikke at gøre spiltræet alt for 

stort og uoverskueligt, baseres det på nogle grundantagelser og begreber, som vil blive beskrevet herunder.  

Først vil vi vise, hvad parterne har størst incitament til, i en situation hvor parterne ikke har aftalt en 

hardshipklausul. Vi vil herefter vise hvad parterne med størst sandsynlighed vil vælge at gøre, hvis de har 

vedtaget en hardshipklausul, i tre forskellige situationer. Til sidst vil vi vise hvorvidt en erstatningsregel 

omkring brud på ”good faith and fair dealing”, som den beskrevet i CESL art. 2.2, kan ændre på parternes 

incitament til at finde en løsning ved genforhandling. 

3.8.1 Antagelser: 

Det antages at når parterne har vedtaget en generel hardshipklausul, pålægges de genforhandling, hvis der 

opstår ekstraordinære ændringer, der gør det meget mere byrdefuldt for den ene part at yde, og dermed 

forskubber kontraktbalancen. Hardship kan kun foreligge, såfremt de 3 generelle betingelser for hardship 

er opfyldt: Hændelsen skal ske efter kontraktens start, og måtte ikke ex-ante kunne forudses af, eller være 

risikofordelt til, en eller begge parter. Den skal derudover være kvalificerbar og ikke ubetydelig. Dog vil 

indvirkningen af den ekstraordinære ændring, som påvirker hvorvidt kontraktbalancen er forskubbet 

betydeligt nok, variere fra spiltræ til spiltræ.  

Vi opstiller 3 spiltræer, ud fra 3 overordnede situationer. I den første situation, kaldet ”ikke hardship”, vil 

den ekstraordinære ændring med stor sandsynlighed, ikke være stor nok til at falde inden for klausulens 

anvendelsesområde. Der vil dog være en lille sandsynlighed for at en evt. tredje part vil tro dette. 
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I den anden situation kaldet ”gråzone”, er der en vis usikkerhed forbundet med indvirkningen af 

ændringen. Begge parter og den tredje part, vil være usikre på om der er hardship eller ej. Det vil med 

andre ord være svært at gennemskue hvor voldsomt de ændrede forhold har påvirket den ramte part. Den 

ramte part vil være mere tilbøjelig til at vurdere det som hardship, og den begunstigede part vil være mere 

tilbøjelig til at vurdere det som ikke hardship. En domstol vil med lige stor sandsynlighed vurdere 

situationen, som om der foreligger hardship, og som om der ikke foreligger hardship (50-50).   

I den tredje situation kaldet ”sikkert hardship”, vil den ekstraordinære ændring med stor sandsynlighed, 

være stor nok til at falde inden for klausulens anvendelsesområde. En evt. tredje part kan dog med en lille 

sandsynlighed, fejlvurdere dette, og dømme at der ikke er hardship. 

Det antages endvidere at parterne får stor økonomisk gavn af at fortsætte kontraktforholdet, nu og i 

fremtiden. Parterne får således gavn af hinanden, men de er ikke livsafhængige af hinanden. Hvis der 

således sker et brud mellem parterne, vil dette give et væsentligt tab nu og i fremtiden, da det heller ikke 

vil være ligetil at finde en ny part, og få opbygget de samme relationer til denne. Parterne er ligesom CMJ 

A/S større virksomheder og koncerner, og en evt. insolvens eller konkurs grundet hardship er ikke relevant. 

Parternes forhandlingsstyrke, antages desuden at være lige stor i udgangspunktet. Den ramte part vil dog 

blive lidt presset, grundet de ændrede omstændigheder.  

Som beskrevet i litteraturen ovenfor, begår domstolen fejl. I denne model kommer domstolen med en dom 

der kan være tæt på, eller langt fra kontraktens balancepunkt. Hvor domstolen vil ligge sin vurdering, 

kommer an på hvor mange informationer den har tilgængelig. I gråzonesituationen, hvor der er en vis 

usikkerhed, vil domstolen f.eks. have lige stor sandsynlighed for at dømme tæt på balancepunktet, eller 

langt fra. Med dette antages det at domstolens fejl ikke er ekstreme.  

I den økonomiske gennemgang af opgaven, vil der oftest blive henvist til den ramte part, som sælger. Dette 

er for at gøre analysen mere overskuelig. Dog skal det holdes in mente, at det ligeså vel kan være køber der 

bliver ramt.  

3.8.2 Begrebsoversigt: 

Den ramte/bebyrdede part = Den part som har fået en ekstra byrde 

Den ikke ramte/begunstigede part = Den part der ikke har fået en ekstra byrde. Har nødvendigvis ikke selv 

fået noget, men lider ikke et tab. 

3.P = tredje part, f.eks. en domstol eller voldgift 
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Gen1 = Genforhandling hvor det er kun er den ene af parterne der mener, at der er hardship. Men parterne 

sætter sig alligevel til forhandlingsbordet for at se på det. 

Gen2 = Genforhandling hvor begge parter er enige om at der er hardship, og vi er således inden for 

klausulens anvendelsesområde. 

KonForU = Kontrakten fortsætter uændret 

HS = Situationen er inden for klausulen 

HS ikke = Situationen er ikke inden for klausulen 

Modif = kontrakten modificeres 

Hæve = Kontrakten ophæves 

Lille = Modifikationen af kontrakten rykker kun en lille smule tættere på balancepunktet. Den ramte part vil 

dog få en gevinst af dette, så dette punkt vil ligge over hæve. 

Stor = Modifikationen af kontrakten rykker helt tæt på balancepunktet igen 

Forholdet / = Indikerer hvorledes udfaldet vil påvirke parternes relationer 

Lang = Den tredje parts bedømmelse af det efficiente udfald, ligger langt fra dette punkt 

Tæt = Den tredje parts bedømmelse af det efficiente udfald, ligger tæt på dette punkt 

Renommé = Har udfaldet nogen betydning for partens renommé udadtil 

De forskellige spilbeslutninger som parterne kan vælge at tage, er farvet med enten rød, blå eller grøn. Rød 

farve indikerer at parterne har et meget lille incitament/sandsynlighed for at vælge denne. Blå farve 

indikerer at parterne har en mellem sandsynlighed for at vælge denne. Grøn farve indikerer at parterne har 

størst incitament til/sandsynlighed for at vælge denne. 

3.9 Spiltræer: 
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3.9.1 Sikkert hardship – ingen hardshipklausul 

Som beskrevet i afsnit 2.2, i den juridiske del vedrørende dansk ret, ses det at der skal en meget stor 

ændring til, før domstolen vil tage affære. Som det ses fra Schwartz133 artikel, vil domstolen ikke forsøge at 

løse sager, den ikke føler sig i stand til at løse. De ændrede omstændigheder og medfølgende konsekvenser 

skal derfor være observerbare for domstolen, før den kan tænkes at ville ophæve kontrakten. Som det også 

konkluderes af afsnittet, vil domstolen næsten altid vælge at hæve og kun i meget sjældne tilfælde vælge at 

modificere, hvis den finder at situationen er omfattet af fx KBL § 24. 

I situationen ”sikkert hardship”, vil den ekstraordinære ændring have en meget stor effekt, som eks. en 

prisstigning på 400 %. Her vil parterne vælge at genforhandle til at starte med. Hvis den begunstigede part 

vælger at nægte genforhandling, ved han at den ramte part, med stor sandsynlighed vil tage kontrakten til 

domstolen. Den ramte part, vil ikke uden videre acceptere at lade kontrakten fortsætte. Denne handling, vil 

uden tvivl medføre at parternes nuværende og fremtidige forhold forværres betydeligt, hvilket vil mindske 

den fremtidige profit betydeligt. Domstolen vil med størst sandsynlighed vælge at lade kontrakten 

fortsætte uændret, til den begunstigede parts fordel, men hvilket vil forværre forholdet yderligere, og 

eventuelt gøre at det over tid bliver efficient for den bebyrdede part at bryde. Domstolen kan også finde at 

ændringen har haft en stor nok effekt, hvilket med størst sandsynlighed vil medføre at domstolen hæver 

kontrakten, eventuelt til begge parters ulempe. Den ramte part vil i dette tilfælde ikke tabe noget på 

aftalen, men heller ikke tjene noget, hvilket også gælder for den begunstigede part.  

Den begunstigede part, ved da ved en evt. modsigelse af en genforhandling, at kontrakten enten fortsætter 

uden ændringer eller at kontrakten hæves, med en betydelig forværring af forholdet i begge udfald. Derfor 

vil parterne i første omgang forsøge at genforhandle. 

Ved forhandlingsbordet, vil parterne da reelt have 2 muligheder, da den ramte part, næppe vil lade 

kontrakten fortsætte. Hvis den begunstigede part vælger ikke at acceptere en modifikation, ved han at den 

ramte part vil tage sagen videre til domstolen. Hvis han accepterer en modifikation, vil han stadig få en vis 

profit, hvis størrelse afhænger af modifikationens størrelse.       

Hvis den begunstigede part, som sagt vælger ikke at ville modificere kontrakten, vil den ramte part tage 

sagen til domstolen. Som tidligere beskrevet, vil dette have store negative konsekvenser, for parternes 

nuværende og fremtidige forhold samt indtjening, uanset domstolens afgørelse. Hvis domstolen vælger at 

lade kontrakten fortsætte, vil dette komme den begunstigede part til fordel her og nu, men forværre 

indtjeningen i det lange løb. Der er også den mulighed at domstolen vælger at hæve kontrakten, hvorved 

                                                           
133

 SCHWARTZ, A, 1992, side 
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den begunstigede part taber hele indtjeningen. Samtidig skal han finde en ny kontraktpartner, hvilket vil 

tage lang tid, og derved forværre indtjeningen yderligere.  

Omvendt hvis den begunstigede part vælger at acceptere en modifikation, vil denne med størst 

sandsynlighed være lille. Den ramte part vil foretrække en stor modifikation, hvilket vil trække 

kontraktbalancen mod sit udgangspunkt, i en kraftig retning. Den begunstigede part vil foretrække en lille 

modifikation, hvilket også vil trække balancen samme vej, dog ikke lige så langt.  

Hvis den ramte part nægter at acceptere en lille ændring, hvor han stadig vil tjene lidt, vil udfaldet da være 

at han ikke mister noget ved hæve, eller at han stadig mister løbende ved at kontrakten fortsætter 

uændret. Han vil med andre ord, have et incitament til at gå med til en lille modifikation. Den begunstigede 

part, vil som beskrevet ovenover have risiko for at miste hele indtjeningen, eller at forsætte som nu, hvor 

han tjener godt, dog med alvorlige følger for partsforholdet. Han kan dog også vælge at gå med til en lille 

modifikation, hvilket stadig vil give ham en vis profit.  

Det er dog svært at komme med en egentlig sandsynlighed, for om parterne vil kunne nå til enighed eller ej, 

da dette afhænger meget af situationen. 

”Sikkert ikke” og ”gråzone” situationerne, vil ikke blive analyseret i situationen hvor parterne ikke har aftalt 

en hardshipklausul. I disse to situationer, vil domstolen med større sandsynlighed dømme at kontrakten 

skal forsætte uden ændringer. Med andre ord vil det da være parternes forhold og relationer, der vil 

påvirke deres incitamenter, da den begunstigede part ikke uden videre vil acceptere en modifikation. Den 

ramte part vil da skulle gå til en tredje part, hvis omkostningerne til dette er lave nok kontra 

sandsynligheden for at få medhold. 

Uanset situationen vil parternes handlinger også influere deres omdømme. Dette kan specielt gøre sig 

gældende, hvis der ikke er et krav om genforhandling, men et ønske om at bevare den gode relation, der 

gør at genforhandling kommer på tale. Hvis den begunstigede part går med til en modifikation, pga. den 

ramte part er ramt kraftigt, kan dette vise at den begunstigede part er en god og loyal samarbejdspartner. 

Omvendt hvis han går med til modifikation i tilfælde hvor der klart ikke er tale om ekstraordinært ændrede 

forhold, kan han blive betragtet som en ”svag” forhandler, og dette kan da få andre nuværende eller 

fremtidige samarbejdspartnere til at presse ham. Overordnet set, kan det tænkes at en modifikation af 

kontrakten vil gavne parternes relation med hinanden, men omvendt kan det også føre til at den 

begunstigede part vil blive set som ”svag” i stedet for en ”fair” part, fra omverdens side, hvis der er meget 

asymmetrisk information. Omvendt vil en nægtelse af at nå et resultat eller idet hele taget at genforhandle, 

have en negativ indflydelse på parternes forhold. Dette kan da bevirke at den begunstigede part, kan få ry 
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som en ”hård” samarbejdspartner, i stedet for en ”fair” part, hvilket igen kan påvirke fremtidige 

forretningspartneres indstilling til samarbejde, eksempelvis i form af at de kræver en højere pris som form 

for risikopræmie, da de ved at de vil stå alene med en eventuel byrde.   
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3.9.2 Spiltræ for ikke hardship 

I udgangssituationen er begge parter klar over at de ændrede omstændigheder ikke er alvorlige nok til at 

konstituere reelt hardship. I denne situation kan den bebyrdede part vælge 4 handlinger. 

I erkendelse af at de ændrede omstændigheder ikke falder ind under HS-klausulen, kan parten vælge at 

lade være at gøre noget overhovedet, og kontrakten vil således fortsætte uændret ”KonForU”. Denne 

handling har sandsynlighedsvurderingen høj, da den bebyrdede part er klar over at ændringen ikke er 

voldsom nok til at falde ind under klausulen, men nok må ses som en del af den normale forretningsrisiko. 

Grundet hændelsens milde natur kan den anden nægte genforhandling, eller på trods af at de accepterer 

genforhandling, blive irriteret over at den bebyrdede part beder om genforhandling ved så lille en 

påvirkning på kontrakten. Derfor kan det muligvis slet ikke betale sig for den bebyrdede part at bede om 

genforhandling i denne situation, hvilket yderligere fordrer at kontrakten med størst sandsynlighed 

fortsætter uændret. 

Den bebyrdede part kan også anmode om genforhandling, og i dette tilfælde vil medkontrahenten 

afhængig af forholdet muligvis være villig til at sætte sig ned og se på sagen, dog uden at anerkende at der 

rent faktisk foreligger hardship. Denne genforhandling ”Gen1” får derfor sandsynlighedsvurderingen 

middel. Medparten forpligter sig med denne genforhandling ikke nødvendigvis til at nå et resultat. Gen1 

kan lede til 3 mulige udfald.  

 

Det mest sandsynlige er at parterne grundet hændelsens ringe indflydelse bliver enige at lade kontrakten 

fortsætte uændret ”KonForU”. Denne har derfor høj sandsynlighed.  

 

Alternativt kan de blive enige om en modifikation af kontrakten. Grundet hændelsens ringe indflydelse er 

dette dog ikke særlig sandsynligt, og får derfor sandsynlighedsvurderingen lille. Såfremt parterne rent 

faktisk bliver enige om en modifikation, vil denne modifikation med overvejende sandsynlighed være lille. 

 

Tertiært kan manglende enighed om en modifikation føre til at den bebyrdede part foreligger situationen til 

tredjemandbedømmelse, i et forsøg på at få anerkendt at hændelsen er af en sådan karakter at parterne er 

forpligtet til genforhandling efter hardshipklausulen. Retten vil dog med overvejende sandsynlighed afvise 

denne påstand, og dette vil således blot føre til at kontrakten fortsætter uændret, med følgelig skade til 

forholdet. Da dette er det mest sandsynlige udfald af en tredjeparts forelæggelse, sammenholdt med 

udgifterne til dette, vil den bebyrdede part ikke have noget stort incitament til at vælge denne handling, og 
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sandsynlighedsvurderingen er derfor lav. Skulle retten rent faktisk finde at der foreligger hardship i den 

givne situation, vil parterne blive pålagt at genforhandle for at nå en løsning, den såkaldte ”Gen2”. 

Gen2 er også en af de 3 originale muligheder, og den genforhandling som finder sted, såfremt parterne er 

enige om at der foreligger hardship. Da det bør være tydeligt for begge parter at der ikke foreligger 

hardship i situationen, har denne handling som udgangspunkt sandsynlighedsvurderingen lav. Parterne kan 

også ende i Gen2 igennem tredjepartsbedømmelse. 

Gen2 er i modsætning til Gen1, karakteriseret ved at parterne befinder sig inden for klausulen, og således 

er pålagt at nå en løsning ved genforhandling. Denne løsning vil være enten modifikation eller annullering 

af kontrakten. I denne situation, hvor påvirkningen af de ændrede omstændigheder er forholdsvis lav, vil 

annullering af kontrakten næppe være den mest efficiente løsning for parterne, og 

sandsynlighedsvurderingen er derfor lav. Modifikation af kontrakten er til gengæld det forventede udfald af 

genforhandlingen. Dette skyldes at parterne frygter den usikkerhed der er forbundet med at lade en 

domstol træffe afgørelse om modifikation eller annullation. Som tidligere nævnt, skyldes denne usikkerhed 

både tvivl om domstolens kompetence til at træffe den rigtige afgørelse, ligesom domstolens manglende 

adgang til information om kontrakten og parternes forhold vil gøre at parterne risikerer at blive stillet 

væsentligt dårligere ved en domstolsafgørelse, end ved en fælles aftale om modifikation. Hvis parterne kan 

blive enige om en modifikation, vil denne enten være stor eller lille. Dette skal forstås på den måde, at den 

modificerede kontrakt ikke nødvendigvis genskaber den originale kontraktbalance, men at den bebyrdede 

part evt. alligevel kommer til at bære en del af den forøgede byrde alene. Ved en stor modifikation vil den 

nye kontrakt ligge sig tættere på den oprindelige kontraktbalance. Begge modifikationsscenarier vil dog 

have en positiv indflydelse på parternes forhold, i og med at det signalerer vilje til at hjælpe hinanden, og 

nå til en fælles tilfredsstillende løsning. Afhængig af hvordan parterne ellers opfattes af deres omverden, vil 

konsekvensen af en modifikation, enten blive set som en styrkelse eller en svækkelse af deres renomme. 
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3.9.3 Spiltræ for gråzone: 

Gråzone skal forstås på den måde, at der er en hvis usikkerhed forbundet med om der foreligger hardship 

eller ej. Parterne vil ikke kunne fastslå om der foreligger hardship eller ej med sikkerhed. 

3.9.3.1 KonForU: 

I denne situation vil parterne i udgangspunktet ikke lade kontrakten fortsætte uændret, med mindre begge 

betragter situationen som om der ikke er hardship. Dette vil der dog være meget lille sandsynlighed for, da 

den ramte part om ikke andet, må tro at der foreligger hardship.  

3.9.3.2 Gen1: 

Hvis således den ramte part påstår at situationen er omfattet, og den begunstigede part ikke mener at 

situationen er omfattet, vil kontrakten ikke kunne fortsætte uden ændring, til at starte med. I denne 

situation vil parterne da først prøve at genforhandle, uden for klausulens anvendelsesområde. Idet den ene 

part er sikker på at situationen er omfattet, og den anden er sikker på situationen ikke er omfattet, vil den 

ramte part aldrig gå med til at lade kontrakten fortsætte uden ændringer. Den begunstigede part er dog 

klar over dette, og for at spare eventuelle sagsomkostninger ved en evt. domstolsprøvelse, kan dette føre 

til at de bliver enige om en modifikation af kontrakten, omend den er stor eller lille. Den begunstigede part 

vil have en lille ændring, og den ramte part vil have en stor ændring. Grundet usikkerheden ved 

situationen, vil der være lige stor sandsynlighed for begge udfald. Den ramte part kan dog have incitament 

til at modificere lavt, da der her, er større chance for at der vil ske en modifikation. Hvis sagen ender ved 

domstolen, vil der være en sandsynlighed for at han intet får. Omvendt kan den begunstigede part have 

incitament for at vælge en stor modifikation. Han kan undgå at, at en evt. videreførelse af sagen vil komme 

inden for klausulens anvendelsesområde, og at han her kan få mindsket sin forhandlingsstyrke. Hvis den 

begunstigede part ikke har for store omkostninger ved en evt. sag kan dette dog ændre hans incitament.  

Hvis den begunstigede part ikke giver efter ved genforhandlingen, ved han at den ramte part, vil tage sagen 

for en domstol. Men hvis hans omkostninger til en sådan sag er lavere end evt. modifikation af kontrakten 

vil han vælge dette. Det bedste der kan ske for den begunstigede part er, at domstolen vurderer at 

situationen ikke er omfattet af hardship, og kontrakten da vil fortsætte uændret. Det værste der kan ske for 

den begunstigede part er, at domstolen vurderer at der er tale om hardship, og at de så skal genforhandle 

igen. Så den begunstigede part har i første omgang incitament til ikke at ville nå en løsning ved 

forhandlingsbordet, da han ved, at den ramte part vil tage den til domstolene, og at han her får en ”ekstra” 

chance for at lade kontrakten fortsætte uændret. Den eneste negative side ved dette, udover 

sagsomkostningerne, vil være at parternes relation kan blive skadet. Det vil være sjældent at deres forhold 
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vil blive bedre ved en evt. sag. Dette kan dog være begrænset, da det sagtens kan tænkes at den 

begunstigede part, rent faktisk ikke tror der er tale om hardship, og ikke bare prøver at snyde den anden. 

3.9.3.3 Gen2: 

I denne situation er begge parter enige om at situationen er omfattet af hardship. Parterne er da klar over 

at kontrakten ikke kan fortsætte uden ændringer. Parterne kan da blive enige i fællesskab, eller de kan lade 

en tredjepart dømme. Parterne vil helst selv kunne vælge udfaldet, da de vil være usikre på hvad en 

domstol evt. ville kunne finde på at ændre. Grundet den usikkerhed der ligger i gråzone situationen, vil der 

være lige stor sandsynlighed for en lille og stor modifikation. Det kan godt være den ramte part mener at 

han har krav på en stor ændring. Men han kan risikere at domstolen vil dømme på et punkt der ligger under 

lille, og omvendt med den begunstigede part. Hvis parterne kan nå til enighed i genforhandlingsspillet, vil 

dette også uden tvivl styrke deres relation.  

Hvis det skulle ske at parterne ikke kan blive enige, og sagen kommer for en tredje part, vil denne helst 

vælge at modificere kontrakten. Det er hensigten med klausulen, at aftaleforholdet skal videreføres hvis 

dette er muligt. Kun hvis det er efficient, vil den tredje part vælge at hæve kontrakten, da dette er det mest 

destruktive valg.    

3.9.3.4 3.P: 

Det virker tvivlsomt at sagen skal for en domstol, før parterne overhovedet har prøvet at snakke om det. En 

domstol vil da også altid prøve at få parterne til at snakke sammen om det, før den vil tage sagen op. Derfor 

anses sandsynligheden for at parterne ville vælge denne vej, for meget lav.  
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3.9.4 Spiltræ for sikkert hardship 

Sikkert hardship, skal forstås på den måde, at det næsten er helt sikkert at situationen er omfattet af 

klausulen. Der er altså tale om at det bliver byrdefuldt for den ene part at yde.  

3.9.4.1 KonForU: 

Da begge parter godt er klar over at situationen næsten med sikkerhed må være omfattet, vil de aldrig blive 

enige om at lade den fortsætte uden ændringer. Derfor anses sandsynligheden for at de ville vælge denne, 

som usandsynlig lav.  

3.9.4.2 Gen1: 

Givet at ændringen er så betydelig, kan det dog stadig godt tænkes, at den begunstigede part ikke 

anerkender at situationen er omfattet af klausulen, men godt ved at den anden part bliver hårdt ramt. 

Omvendt vil den ramte part være helt sikker på at der foreligger hardship inden for klausulen. Hvis dette er 

tilfældet, vil parterne da sætte sig ved forhandlingsbordet, da en fortsættelse af kontrakten uden 

ændringer ikke er en mulighed. Hvis den begunstigede part ikke vil gå med til dette, vil det have alvorlige 

konsekvenser for deres fremtidige samarbejde, hvilket vil være et inefficient valg for parterne.  

Ved denne genforhandling, hvor parterne er uenige om der foreligger hardship eller ej, vil den fremtidige 

kontrakt som sagt ikke fortsætte uden ændringer. Parterne vil heller ikke blive enige om at hæve, med 

mindre det er tydeligt for dem begge, at en videreførelse af aftaleforholdet vil medføre et samlet tab. Altså 

vil det være efficient for parterne at videreføre forholdet, så længe der kan realiseres et samlet overskud 

ved det. 

Parterne vil være mest tilbøjelige til at vælge selv at modificere kontrakten. Den begunstigede part vil helst 

nå til enighed, da han vil frygte, at en evt. domstol vil finde at der er tale om hardship, hvilket vil forværre 

hans forhandlingsstyrke, da de så kommer inden for klausulens anvendelsesområde. Den ramte part, vil 

med lille sandsynlighed acceptere en lille ændring, da han er klar over sin berettigelse til at få reetableret 

balancen. Men han er dog stadig klar over at der er en meget lille sandsynlighed for at domstolen fejlagtigt 

finder at der ikke foreligger hardship. Den begunstigede part vil da være nødt til at acceptere en stor 

modifikation, der dog kan være mindre end en modifikation nået igennem Gen2 spillet.  

Den begunstigede part, kan dog stadig have incitament til at nægte en modifikation. Incitament til side, kan 

det også stadig være, at parten ikke mener at der er hardship. Hvis han nægter en modifikation, vil den 

ramte part utvivlsomt foreligge sagen for en tredjepart. Her vil sandsynligheden for at domstolen finder at 

der ikke er hardship, være meget lav. Så resultatet af denne handling vil med overvejende sandsynlighed 

føre til at der skal genforhandles inden for klausulen. Den begunstigede part kan altså stadig godt prøve at 
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få kontrakten til at fortsætte uden ændringer, men dette vil få store konsekvenser for det fortsatte 

samarbejde, samt en masse sandsynligvis spildte sagsomkostninger. Så dette er en omkostningsvurdering 

den begunstigede part må foretage sig. 

3.9.4.3 Gen2: 

Begge parter er enige om at der foreligger hardship inden for klausulen, og de vil her helst vælge selv at 

modificere. Om modifikationen bliver lille eller stor, kommer an på parternes forhandlingsstyrke. Den 

ramte part vil have en stor ændring, og den begunstigede part vil have en lille ændring. Begge parter ved, 

at hvis en domstol skal modificere kontrakten, vil den have meget information, grundet den store 

sandsynlighed/sikkerhed for hændelsens størrelse og konsekvenser. Dette vil bevirke at den vil ramme tæt 

på kontraktbalancepunktet.  

Den ramte part, vil da aldrig acceptere en lille ændring, da han er klar over at han kan få en større hos 

domstolen. Den begunstigede part, vil være villig til at acceptere en stor ændring, i frygt for at domstolen 

grundet mangel på information eller kompetence vælger et punkt der er over denne ændring. Selv hvis 

domstolen skulle dømme lagt fra balancepunktet, vil parterne helst selv modificere kontrakten, for at slippe 

for denne usikkerhed.  

3.9.4.4 3.P: 

Det vil være helt utænkeligt, og derfor med lav sandsynlighed, at den begunstigede part vil nægte at 

genforhandle i første omgang. Dette vil medføre et forringet samarbejde, samt en masse 

sagsomkostninger. Kun hvis sandsynligheden for ikke hardship * sparet modifikation+ relation, er større 

end sandsynligheden for hardship * modifikation + relation, vil den begunstigede part vælge dette. 

3.9.5 Parternes renomme: 

Parternes omdømme vil blive berørt uanset hvilken handling de foretager sig. I tilfældet hvor parterne ikke 

havde aftalt nogen hardshipklausul, ville en genforhandling opstå, grundet et ønske fra parterne om at 

bevare deres gode relation og samarbejde. En evt. modifikation af kontrakten eller mangel på samme, kan 

da få den begunstigede part til at blive betragtet, som enten en ”fair”, ”svag” eller ”hård” 

samarbejdspartner af omverdenen. Givet at CMJ A/S tit gør brug af længerevarende og komplekse 

kontrakter, vil handlinger der fremstiller parten som ”fair” være en optimal tilgang, da omverdenen da ikke 

vil betragte dem som ”svag” eller ”hård”. Grundet asymmetrisk information kan dette opfattes forkert af 

omverdenen, og dermed parternes nuværende og fremtidige samarbejdspartnere. Så i tilfælde af at der 

opstår ekstraordinært ændrede forhold, og parterne gerne vil modificere kontrakten grundet deres relation 

til hinanden, kan dette få en negativ virkning på parternes andre foretagender.  
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Ved indsættelse af en hardshipklausul, kan dette dog evt. ændre omverdenens syn på parterne. Her kan 

parterne mere legitimt modificere kontrakten, uden at omverden vil anse dem for ”svage” eller ”hårde”, da 

parterne kan henvise til den ”tvungne” genforhandling der følger af klausulen.       

 

3.10 Erstatning for brud på ”Good faith and fair dealing” 
Fra spiltræet ses det, at en erstatningsregel for manglende god tro i forbindelse med hardship og 

genforhandling, vil have indflydelse på parternes incitamenter til at forsøge at nå en aftale igennem 

forhandling. Som det ses af spiltræet der viser situationen med en klausul uden erstatningsregel, samt 

forklaringen til dette, vil en part i situationen omkring gen1 i tilfælde af hardship, afhængig af den 

forventede byrdes størrelse, have incitament til ikke at nå en forhandlingsløsning. Dette skyldes at der i 

forbindelse med forelæggelse for en tredjepart, er en sandsynlighed for at denne finder at der IKKE er tale 

om hardship, og at parten således kan slippe for at skulle bære en del af medkontrahentens øgede byrde. 

Afhængig af situationen (Næsten sikkert ikke HS, gråzone, næsten sikkert HS), er sandsynligheden for at 

domstolen finder at der ikke er hardship varierende. Ligegyldigt hvilken situation, vil der dog altid være en 

mulighed for at sagen falder ud til den begunstigede parts side. Givet at sagsomkostningerne er 

tilstrækkeligt lave i forhold til den forventede byrde ved en forhandlingsløsning, sammenholdt med det 

faktum at det kan tage lang tid før man får en retsafgørelse, og i denne periode vil den bebyrdede part 

være forpligtet til fortsat at levere til den tidligere aftalte pris, vil den begunstigede part altså have 

incitament til at forsøge sig hos domstolen, og dette trækker således parterne væk fra en 

forhandlingsløsning i første omgang. Givet at domstolen finder at der ER hardship, vil sanktionen være at 

parterne skal finde en løsning igennem Gen2, og denne løsning ville de ellers finde igennem Gen1. Det er 

altså nærmest ”gratis” (minus sagsomkostninger * sandsynlighed for forventet udfald) for den 

begunstigede part at forsøge at slippe uden om sin forpligtelse af den vej. Dette vil ISÆR være tilfældet i 

forbindelse med gråzone situationen. 

 

3.10.1 Erstatning for nægtelse af genforhandling. 

Hvis parterne ved konciperingen af klausulen indsætter en bestemmelse om erstatning for manglende 

opfyldelse af ”good faith and fair dealing”, kan man imidlertid ændre på dette. Som tidligere nævnt i 

opgavens juradel, vil erstatningsreglen i dette tilfælde være negativ kontraktinteresse. Hvis en part i 

førnævnte situation tager sagen til en tredjepart under denne regel, risikerer han som tidligere nævnt, at 

domstolen finder at der ER tale om hardship. I denne situation har parten ikke overholdt sin forpligtelse til 

loyalt at genforhandle, da han burde have indset at der var tale om hardship. Den begunstigede part har 
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haft fordel af den periode der er gået siden den ændrede omstændigheders indtrædelse og til retten 

kommer med en afgørelse, da den bebyrdede part jo har været forpligtet til fortsat at levere, for ikke at 

misligholde kontrakten. Den begunstigede part kan således gøres erstatningsansvarlig for den periode, der 

er gået imellem at parterne burde have fundet en forhandlingsløsning, og til den dato hvor de rent faktisk 

finder denne løsning, eller en domstol finder den for dem. Erstatningsreglen fjerner altså den tidsmæssige 

fordel som en part har ved en tredjepartsforelæggelse, i og med at han, såfremt han taber i retten, alligevel 

skal dække sin del af den forøgede byrde med tilbagevirkende kraft til den dato hvor parterne burde have 

fundet en forhandlingsløsning i spillet Gen1. 

Matematisk set, kan denne funktion beskrives som at udgifterne til at vælge tredjepartsforeliggelse frem 

for en forhandlingsløsning i første omgang, fordyres med erstatningen * sandsynlighed for at tabe i retten. 

Reglen fjerner altså en del af det incitament en part har til ikke at nå en forhandlingsløsning, såfremt 

sagsomkostningerne * risikoen for at tabe – fortjenesten i perioden fra HS indtræden og til en 

domstolsafgørelse foreligger, samlet set er lave i forhold til den forventede forøgelse af byrden ved en 

forhandlingsløsning. 

Den måde negativ kontraktinteresse virker på i forhold til spørgsmålet om ”good faith and fair dealing”, 

som blandt andet nævnt i CESL art. 2.2, er som incitament til at få den begunstigede part til at 

genforhandle, frem for at tage chancen i retten. Man kan belyse det på følgende måde: 

 

Uden en erstatningsregel, vil situationen i forbindelse med Gen1 set fra den begunstigede parts side, være 

følgende: 

Man kan forsøge at nå en aftale med den bebyrdede part. Dette vil medføre en udgift, i form af 

eksempelvis en højere pris, og dermed lavere profit fra aftalen. Dog vil ens villighed til at nå en aftale og 

dermed ”hjælpe” den bebyrdede part, være positiv for forholdet, og have indvirkning på ens renomme. 

Man kan også lade være med at forsøge at nå en aftale. I denne situation, vil modpartens næste træk 

afhænge af situationen.  

Modparten har 2 muligheder. Den ene er at lade kontrakten fortsætte uændret, den anden er at tage sagen 

for en domstol. Hvis der med stor sandsynlighed ikke er hardship, vil modpartens rationelle valg være at 

fortsætte kontrakten uændret. Dette skyldes at en domstol på trods af faren for inkompetence og forkerte 

beslutninger, langt oftest vil bedømme situationen som den egentlig er, altså at der ikke er tale om 

hardship. I så fald har den bebyrdede part spildt sagsomkostninger, for at nå til samme resultat som inden 

han bragte den for domstolen – kontrakten fortsætter uændret. Samtidig risikerer han at irritere 
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medkontrahenten ved at tage sagen for en domstol. Den bebyrdede part skal altså vælge mellem 2 

udgifter: 

Den forventede udgift ved at fortsætte kontrakten uændret 

Vs. 

Den forventede udgift ved at fortsætte kontrakten uændret * risikoen for at tabe i retten + 

sagsomkostninger + omkostninger i forhold til forværring af parternes forhold. 

Heraf ses det, at det kun giver mening for den bebyrdede part at tage sagen i retten, så længe risikoen for 

at tabe ikke er for stor, og da vi er i en situation hvor den ændrede omstændighed ikke er særlig mærkbar, 

vil risikoen for at tabe være stor. Derfor vil tredjepartsbedømmelse som oftest kun være rationelt, så længe 

forholdet mellem den forventede udgift ved at fortsætte kontrakten uændret, er meget stor, i forhold til 

sags og yderligere omkostninger. Da vi jo netop er i en situation hvor påvirkningen af de ændrede 

omstændigheder er ringe, bør dette som udgangspunkt være udelukket. 

Hvis vi befinder os i henholdsvis gråzonen eller en situation hvor retten med stor sandsynlighed vil finde at 

der ER hardship, vil regnestykket stadigvæk være det samme fra modpartens side. 

Fra den begunstigede parts side, vil regnestykket omkring domstolsforelæggelse eller ej være: 

Den forventede udgift til en ny modificeret kontrakt – forbedring af parternes forhold 

Vs. 

Den forventede udgift til en ny modificeret kontrakt * risikoen for at tabe i retten + sagsomkostninger + 

forværrelse af parternes forhold – forskellen i profit mellem den originale og den modificerede kontrakt, i 

tiden fra hvor parterne ellers havde nået en forhandlingsløsning, til retten kommer med sin dom. 

Det der er særligt værd at bemærke her, er at den begunstigede part kan realisere en profit på at 

kontrakten fortsætter uændret i perioden indtil en domstolsafgørelse foreligger. Dette skyldes, at parterne 

i et Gen1 spil naturligvis er forpligtet til fortsat at leve op til kontrakten, indtil der enten nås en 

forhandlingsløsning, eller en domstol finder at der ER tale om hardship, hvorefter parterne da ender i et 

Gen2 spil, hvor kontrakten stadig er gældende, indtil en løsning nås.  

Hvorfor dette kan være en fordel, kan illustreres med følgende eksempel: 

Dag 1: Ændrede omstændigheder med moderat indvirkning indtræder. 
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Dag 2: Den bebyrdede part kontakter den begunstigede, med påstand om hardship, og et ønske om 

genforhandling. Som det eksempelvis ses i bilag 3, er det ikke unormalt at parterne sætter en tidsramme på 

hvor længe der må gå, før de skal være nået til en løsning. (90 dage i dette tilfælde) 

Dag 5: Den begunstigede part meddeler efter overvejelse af hans foreliggende information om hændelsen 

og dens påvirkning, den bebyrdede, at han ikke mener at omstændighederne er af en sådan karakter at de 

konstituerer hardship, men at han grundet parternes forhold og generelle ønske om at være en loyal og 

god kontraktpartner er villig til at sætte sig ned og se på situationen. 

Dag 30: Efter nogen tids forhandling, ønsker den bebyrdede part fortsat en modifikation af kontrakten, og 

mener at den begunstigede part er forpligtet til dette efter klausulen, da han er overbevist om at der 

foreligger hardship. Den begunstigede part mener fortsat ikke at der er hardship, og føler sig ikke forpligtet 

til at indgå en modificeret aftale. Han ved at såfremt han fortsat nægter at modificere aftalen, vil den 

bebyrdede part foreligge situationen for en domstol. Her har en chance for at ”gå fri”, såfremt domstolen 

skulle finde at der ikke er hardship. Sandsynligheden for dette varierer, afhængig af om vi befinder os i en 

situation hvor der næsten med sikkerhed er hardship, i gråzonen, eller næsten med sikkerhed ikke er 

hardship. 

Dag 40: Den bebyrdede part begynder at indse at parterne næppe vil nå en forhandlingsløsning, da de 

fortsat er uenige. Han beslutter sig for at få forelagt sagen til tredjepartsbedømmelse. Parten sætter sit 

juridiske hold i gang, og man forbereder sig til domstolen. 

Dag 50: Domstolen foreligges sagen, og den begunstigede part gives tid til at forberede sit forsvar og finde 

argumenter frem. 

Dag 70: Sagen begynder ved domstolen. 

Dag 120: Efter en lang og opslidende retssag, finder domstolen til sidst at der rent faktisk VAR tale om 

hardship, og pålægger parterne at nå en forhandlingsløsning efter bestemmelserne i klausulen, altså ender 

parterne i en Gen2 situation. 

Dag 130: Gen2 genforhandlingsspillet starter. 

Dag 160: Efter at have forhandlet i yderligere 30 dage, indgår den begunstigede part endelig aftale om en 

modifikation med den bebyrdede. Den nye aftale er gældende fra samme dag. 

Den begunstigede part har således i mindst 70 (160-90 dages fristen) dage profiteret af at den originale 

aftale har været gældende i stedet for den nye modificerede, som han burde have indgået i første omgang, 
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da retten jo fandt at der VAR hardship. Specielt i sager hvor den forventede forøgede byrde er stor, vil 

dette være et ikke uvæsentligt beløb for parterne. Dette formindsker altså således den ikke-ramte parts 

incitament til at nå en forhandlingsløsning. 

Med en regel som CESL’s om negativ kontraktinteresse for mangel på god tro (”good faith and fair dealing”) 

tilknyttet klausulen, vil en part som afviste en forhandlingsløsning, hvor retten fandt at han burde have 

indset at der var tale om hardship, således kunne blive pålagt at erstatte sin medkontrahent, som var den 

endelige forhandlingsløsning indgået allersenest på sidste dag i forhold til bestemmelserne i klausulen (i 

dette tilfælde, d. 90. dag.) 

I forhold til ovenstående eksempel, ville dette betyde at de 70 dages ekstra profit ville forsvinde, og parten 

får således ingen fordel i den forbindelse ved at lade sagen gå til domstolen. 

Dog skal det iagttages at en part ikke automatisk kan regnes for at være i ond tro, fordi han ikke har villet 

acceptere hardship, eller nået til en forhandlingsløsning. Muligheden eksisterer for at han rent faktisk ikke 

troede at der var tale om hardship, eller ville blive voldsomt bebyrdet af den forhandlingsløsning som den 

bebyrdede part ønskede. Risikoen for at blive erstatningsansvarlig for manglende god tro, er således 

stigende med hændelsens alvorlighed og observerbarhed for domstolen.  

Således vil erstatningsreglen også have en positiv effekt på det af Schwartz beskrevne problem omkring 

asymmetrisk information imellem parterne og domstolen. Parten der er skyld i at der ikke er nået en 

forhandlingsløsning, enten fordi han ikke er enig i hvorvidt der foreligger hardship eller ej, eller fordi han 

nægter at indgå en modificeret kontrakt, gives på denne måde incitament til at fremlægge så mange 

oplysninger som muligt, for at bevise at han handlede i god tro.  

3.10.2 Erstatning for ikke at acceptere en ”fair” løsning 

I en situation hvor parterne enten er enige om at der foreligger hardship, eller dette er fastlagt af retten, vil 

parterne igennem klausulen være forpligtet til at nå en forhandlingsløsning. I denne situation kan det 

tænkes at en parts nægtelse af at gå med på en objektivt set fair løsning, kan udløse erstatningsansvaret, 

hvor erstatningsbeløbet afhænger af den endelige modifikation fastsat af domstolen, på samme måde som 

beskrevet i ovenstående. 

Begge parter er enige om, at situationen er inde for klausulens anvendelsesområde. De ville helst selv 

modificere, for at undgå en fejl fra domstolens side. Den ramte part vil have en stor modifikation, og den 

begunstigede part vil have en lille modifikation. Om denne modifikation var lille eller stor vil da være lige 

stor mulighed for, grundet usikkerheden ved en gråzone situation. Ved en erstatningsregel, kan dette dog 
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ændre den begunstigede parts incitament. Hvis den begunstigede part ikke acceptere en stor ændring, vil 

der være en sandsynlighed for at den ramte part tager den til domstolen. Her vil domstolen vælge at 

modificere. Hvis domstolen ligger sit skøn langt fra kontraktbalancepunktet, vil den være mest enig med 

den begunstigede part, og han for således et bedre resultat end ved en stor modifikation. Men hvis 

domstolen får baseret sit resultat tæt på kontraktbalancepunktet, vil den være næsten enig med den ramte 

part. Hvis den bebyrdede part ikke ville acceptere en stor løsning, der er tæt på balancepunktet (en fair 

løsning), grundet et brud på good faith of fair dealing, kan han blive erstatningspligtig, hvis domstolen 

vurdere han har brudt denne forpligtigelse. Derved øges incitamentet får at parterne selv modificer, og at 

det bliver en stor modifikation. 

3.11 Sammenfatning 
Hvis der ikke er aftalt nogen hardshipklausul mellem parterne, i tilfælde af ekstraordinære ændringer i 

forudsætningerne, hvor det er sikkert der foreligger hardship, er det blevet vist at parterne ville have et 

incitament til at genforhandle, som også må kunne forventes af rationelle parter. Selvom parterne vælger 

at sætte sig ved forhandlingsbordet, er det dog ingen garanti for at de når en løsning. Udfaldet vil enten 

blive at parterne bliver enige om en modifikation, som sandsynligvis ligger langt fra den oprindelige 

kontraktbalance, men som stiller den ramte part bedre, end han ville blive stillet ved kontrakten hæves. 

Alternativt vil den ramte part tage sagen for en domstol, som vil føre til enten en ophævelse af kontrakten, 

eller en fortsættelse af den nuværende kontrakt, begge til stor skade for parternes nuværende og 

fremtidige forhold. I situationerne ”gråzone” og ”sikkert ikke”, ville domstolen med større sandsynlighed, 

afvise ønsket om modifikation eller ophævelse, så det ville da være parternes forhold og relationer, der vil 

påvirke deres incitamenter fremadrettet, da begge parter må indse at den ramte part meget sjældent vil få 

medhold ved en domstol, og en modifikation eller ophævelse derfor alene vil være baseret på den 

begunstigede parts velvilje overfor den bebyrdede part og deres relation. Hvis parterne blev enige om en 

modifikation, hvilket ville styrke deres relation, kunne dette blive opfattet af omverdenen, som at den 

begunstigede part ville fremstå som svag, og derved ville kunne presses meget i andre sammenhæng.   

Ved en indførelse af en hardshipklausul, blev det vist at parterne har et stadig større incitament til at 

genforhandle, enten gennem en pligt fra klausulen, eller ved frygten for at komme inden for klausulen, og 

dermed enten tabe forhandlingsstyrke, eller overlade en modifikations eller hæve afgørelse til domstolen. 

Den ”tvungne” genforhandling der følger af en hardshipklausul kan altså siges, at skabe incitament til at nå 

en modifikation, før klausulen kommer i spil. I denne genforhandling vil parterne med størst sandsynlighed 

blive enige om en modifikation. Denne modifikation vil blive lagt tæt på den oprindelige kontraktbalance, i 

modsætning til hvis der ikke var blevet aftalt nogen klausul. Der kan således argumenteres for at klausulen, 
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skaber en vis sikkerhed og stabilitet, i forhold til at parterne kan forvente at den oprindelige 

kontraktbalance som udsprang af parternes vilje, vil forsøges genopnået i tilfælde af ekstraordinært 

ændrede omstændigheder, og sidst men ikke mindst, bevares en del af parternes forhold og relation. Her 

ville en evt. modifikation dog også kunne blive opfattet af omverdenen, som at den begunstigede part ville 

blive fremstå som ”svag”. Men grundet hardshipklausulen, kunne en modifikation være mere legitimt 

begrundet, den begunstigede part da vil have en ”pligt” til at modificere.    

Hvis situationen er i en ”gråzone” og der ikke er aftalt nogen klausul, vil parterne ikke modificere, og 

forelæggelse for en tredje part vil være den eneste reelle løsning for den ramte part, såfremt han mener 

situationen er omfattet af reglerne i loven. Hvis der var indsat en hardshipklausul, ville parterne have et 

større incitament til at nå en løsning gennem genforhandling til at starte med, selvom de er uenige om der 

er hardship eller ej, bl.a. pga. frygten for at komme indenfor klausulen, men også pga. deres forhold. Her vil 

der være en chance for at parterne ville modificere. Overvejende sandsynligt ville de dog ikke kunne nå til 

enighed, da den begunstigede part kunne have et incitament til at nægte en løsning, for at få en ekstra 

chance til at lade kontrakten fortsætte uændret, igennem en for ham favorabel domstolsafgørelse. Dette 

incitament gør sig også gældende i ”sikkert hardship”, men omkostninger til dette ville være højere her.  

Ved en evt. indførelse af en erstatningsregel, for brud på ”good faith and fair dealing”, ville dette 

incitament kunne mindskes, så parterne med større sandsynlighed ville nå en løsning igennem 

genforhandling. Parterne vil da også frygte mindre at de prøver at snyde hinanden, og da muligvis skabe 

mere værdi for deres forhold og relation.  

Når ”gråzone” situationen var omfattet klausulen og parterne modificerede, ville der være lige stor chance 

for, om de valgte lille eller stor. Ved en evt. erstatningsregel ville incitamentet til at vælge en stor 

modifikation, som næsten genopretter kontraktbalancen blive større, da parterne vil have mindre 

incitament til at nægte en ”fair” løsning, i frygt for at blive erstatningsansvarlige.   

Ved en indsættelse af den nævnte erstatnings regel, vil klausulen sikre yderligere stabilitet og sikkerhed for 

kontraktbalancen, hvis uventede ekstraordinære ændringer, skulle manifestere sig. 
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3.12 Konklusion 

I forbindelse med længerevarende og komplekse kontrakter, stiger risikoen for at udefrakommende 

omstændigheder påvirker kontraktforholdet og forskubber den oprindelige balance mellem 

kontraktpartnerne, over tid. Sammenholdt med kontrakternes kompleksitet, vil sandsynligheden for at en 

af parterne ender i en hardshipsituation ikke være uanselig over kontraktens løbetid. Hvordan parterne skal 

forholde sig til en given hændelse, har de mulighed for at koncipere ex-ante. Denne ”perfekte kontrakt” 

findes dog ikke, da parterne grundet bounded rationality og konciperingsudgifter bl.a. ikke kan tage højde 

for alt i fremtiden. Derved efterlades der ”huller” i kontrakten, som ikke bliver udfyldt ex-ante. I tilfælde af 

ekstraordinære ændringers optræden, beskriver litteraturen forskellige måder at gribe dette problem an 

på, hvis parterne ikke har lukket ”hullet”, og ikke kan blive enige ex-post. Disse går henholdsvis på at tildele 

hele tabet til ”The superior risk bearer”, at hæve kontrakten, eller at lade det være op til en tredjepart at 

bestemme udfaldet. Ved de 3 muligheder, er der forskellige konsekvenser. Grunden til at parterne ender i 

denne situation, også selvom en eller begge ønsker at fortsætte samarbejdet og den gode relation, skyldes 

at de ikke kan blive enige om en forhandlingsløsning til at starte med. Dette skyldes eksempelvis 

manglende god tro og loyalitet, og manglende eller asymmetrisk- information. En succesfuld 

genforhandling bør føre til en modificeret kontrakt, som begge parter er tilfredse med. Alternativet er 

enighed om at hæve kontrakten, såfremt parterne ikke længere kan realisere et samlet deleligt overskud på 

aftalen. Dette vil medvirke til at videreføre de positive elementer i partsforholdet, ved at det forbedrer 

parternes relation, ligesom en videreførelse vil skabe profit samt redde transaktionsomkostninger brugt på 

opbygning af forholdet. 

Et instrument til at nå denne succesfulde genforhandling, er indsættelse af en hardshipklausul i parternes 

aftale. Hvis parterne bliver enige om at indsætte en hardshipklausul, vil dette ændre deres incitamenter i 

forhold til genforhandling, kontra hvis der ikke er indsat en sådan klausul. Hardshipklausulen har til formål 

at genskabe den oprindelige kontraktbalance, samtidig med at målet skal nås gennem genforhandling, givet 

at hardship begivenheden er indtrådt. Hvis parterne ikke har aftalt en klausul, kan de dog stadig 

genforhandle, men det er ikke et krav som så. At gå rettens vej er også en mulighed, men som det blev vist i 

det juridiske, er kravene til situationen højere her, end ved en evt. vedtaget hardshipklausul, samtidig med 

at en domstol i de fleste tilfælde vil hæve kontrakten, hvis den finder at retsfaktum er opfyldt.  

Hvis en klausul er vedtaget, vil der være et større pres på parterne for at nå en løsning, selv hvis de er 

uenige om der foreligger ændrede forhold eller ej. Dels er anvendelseskravet til klausulen mildere i 

forholdet til gældende ret, samtidig med at, domstolen opfordres til modificere frem for at hæve 

kontrakten. Dette pres udmøntes i at parterne får større incitament til at nå egen løsning, inden klausulen 
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kommer i anvendelse, samtidig med at løsningen kommer tættere på den oprindelige kontraktbalance, 

være den opnået inden eller uden for klausulen.  

Den begunstigede part, kan dog have et incitament til ikke at nå en fair forhandlingsløsning. Dette er både 

for at få en ”ekstra chance” for at lade kontrakten fortsætte uændret, ligesom han kan spekulere i at den 

oprindelige kontrakt er gældende i den (ofte lange) tid det tager at nå en afgørelse fra en tredjepart, og 

dermed score en ekstra profit.  

Den ”ekstra chance” er især relevant i en gråzonesituation, hvor der kan foreligge reel tvivl om hvorvidt der 

er hardship eller ej. Hvis domstolen finder at der ikke er hardship, slipper han således udenom den tvungne 

genforhandling. Dette incitament kan dog mindskes ved indsættelse af en erstatningsregel for brud på 

”good faith and fair dealing”, som eksempelvis den regel der er knyttet til denne handling i CESL. Reglen vil 

fjerne en del af incitamentet til illoyalt at modsætte sig en forhandlingsløsning, alene på baggrund af ønsket 

om at holde den oprindelige kontrakt kørende så længe som muligt, ligesom den vil gøre det dyrere at 

forsøge at udnytte den ”ekstra chance”, i tilfælde af at man taber. 

Alt i alt vil det altså være en ønskværdig handling fra parterne, at nå til enighed omkring indsættelse af en 

hardshipklausul med tilknyttet erstatningsregel, for at forbedre muligheden og incitamenterne for begge, til 

at nå en løsning igennem genforhandling i forbindelse med ekstraordinært ændrede forhold, til glæde for 

dem begge. 
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4 Kapitel 4 - Vejledning 
Fra opgavens økonomiske del, står det klart at ændrede omstændigheder kan have en stor indflydelse på 

parternes kontrakt, såvel som deres forhold. En komplet kontrakt som på forhånd tager hensyn til og 

fordeler risikoen for alle fysisk mulige hændelser, vil hverken være økonomisk efficient, og ej heller praktisk 

mulig.  

I stedet findes der andre potentielle løsninger på denne problemstilling, og disse indebærer alt fra en 

modificeret Pacta Sunt Servanda (superior risk bearer) over domstolsmodifikation til konsekvent ophævelse 

af kontrakten. 

Imidlertid virker det til, at den for parterne mest efficiente løsning, er at nå en modifikation igennem 

genforhandling. En fair løsning opnået igennem en sådan, vil ikke kun muliggøre at forholdet kan fortsætte 

med profit til begge parter til følge, men vil også styrke parternes indbyrdes forhold, og må formodes at 

sænke deres forhandlingsomkostninger. Samtidig får man fortsat nytte af de allerede afholdte 

transaktionsomkostninger i forbindelse med oprettelse og vedligehold af kontrakten og dermed 

partsrelationen. 

Da parterne formodes at være rationelle, burde de også kunne indse dette, og derfor selv vælge denne 

løsning. Grunden til at dette viser sig ikke at være tilfældet, kan ifølge flere teoretikere primært skyldes 

asymmetrisk og manglende information om modpartens forhold. Dette fører til at parterne fejlagtigt kan 

tro at de ikke kan nå en løsning, ligesom det skaber moral hazard, som udmøntes i den såkaldte ”strategic-

behavior risk”. 

For at forsøge at komme disse problemer til livs, kan parterne med fordel vedtage indsættelse af en 

hardshipklausul i deres kontrakt. Med en sådan klausul, forpligter parterne sig til at nå en løsning gennem 

genforhandling, såfremt en hardshipsituation måtte opstå, og derved bevare kontrakten og deres gode 

relation.  

Hvorvidt CMJ A/S allerede har inddækket disse hensyn ved gældende ret i Danmark, givet at parterne ikke 

kan blive enige ved en evt. genforhandling, besvares i det følgende: 

Som det blev vist i den juridiske analyse, vil retsstillingen i dansk ret vedrørende ekstraordinært ændrede 

omstændigheder, afhængig af deres karakter, blive bedømt efter AFTL § 36, KBL § 24 eller læren om 

bristende forudsætninger. Det blev heraf udledt at den part der påberåber sig ekstraordinære ændringer, 

vil blive mødt af et hårdt krav til retsfaktum, der vil ligge sig tæt på grænsen til økonomisk force majeure, 

specielt for erhvervsdrivende parter. Det blev også vist at retsfølgen, i langt de fleste tilfælde vil være at 
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kontrakten bliver ophævet, frem for at domstolen modificerer kontrakten, hvilket kan give et samlet 

velfærdstab.  Domstolen kan henvise til at parterne skal prøve at genforhandle, men der følger ikke noget 

krav til dette for parterne udover den generelle loyalitetsforpligtelse, som indebærer at man blive tvunget 

til at acceptere ændringer som ikke har nogen direkte betydning for en. Mere generelt læner dansk ret sig 

primært op af en Pacta Sunt Servanda betragtning, og der følger således intet krav til at nå en løsning heraf. 

Incitamenterne der ligger til grund ved dansk ret, lader det altså primært være op til CMJ A/S’s relationer, 

om der vil ske en genforhandling eller ej, forudsat at de overholder loyalitetsforpligtelsen. Med andre ord, 

hvis ikke parterne kan blive enige, er muligheden enten at lade kontrakten fortsætte uændret, eller at 

bringe den for en domstol. Såfremt domstolen finder at kravet til faktum er opfyldt, vil den med meget stor 

sandsynlighed fritage den ramte part for sine forpligtelser ved at hæve kontrakten, hvilket vil give et 

velfærdstab, givet at der er et samlet overskud. 

CMJ A/S har også muligheden for at gøre brug af CESL, hvis den bliver vedtaget. CESL’s artikel 89, minder 

om en generel hardshipklausul, og dette står i kontrast til dansk ret, hvor der ikke eksisterer en lignende 

bestemmelse. I CESL art. 89 ligges der op til at parterne ”skal” genforhandle, frem for at det udledes via 

loyalitetsforpligtelsen. Her opstår der et større pres på parterne for at nå til en løsning gennem 

genforhandlingen, da parterne ellers ved at en domstol vil skulle modificere kontrakten. I CESL ligges der 

altså op til at retsfølgen, vil være at domstolen skal forsøge at modificere kontrakten frem for at ophæve 

den, samt at parterne bliver ”tvunget” til at genforhandle. 

Som der blev konkluderet i det juridiske, er der dog intet til hinder for at CMJ A/S, også uden CESL’s 

vedtagelse, allerede nu benytter sig af hardshipklausuler. En hardshipklausul i kontrakten vil betyde at 

parterne ex-ante er enige om fordele risikoen/byrden for en mulig hændelse ex post. Parterne ved ikke om 

eller hvordan den opstår, samt dens omfang. Det vil med andre ord ikke være praktisk at forsøge at allokere 

byrden ex-ante. Hvis der opstår ekstraordinære ændringer, der gør det meget mere byrdefuldt for den ene 

part at levere, vil parterne skulle forhandle om fordelingen af byrden. Herved vil kontrakten blive mere 

stabil, da parterne bliver ”beskyttet” over for ”ekstreme” ændringer. En hardshipklausul kan derfor 

indirekte også være med til at en handel som en eller flere parter ellers ikke ville indgå grundet for høj 

risiko, alligevel bliver indgået. Klausulen kan altså gøre CMJ A/S til en mere attraktiv forretningspartner for 

andre virksomheder.  

Selv hvis parterne har vedtaget en hardshipklausul, vil der dog stadig kunne være elementer af moral 

hazard og opportunistisk adfærd forbundet med genforhandlingssituationen. Eksempelvis kan en part 

forsøge sig med at nægte at anerkende at der foreligger hardship, for i stedet at forsøge at slippe udenom 
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en modifikation, ved at få medhold i sin påstand hos domstolene. Incitamentet til dette vil reduceres, jo 

mere specifikt klausulen er formuleret.  

Klausulen kan være mere eller mindre specifik, som det kan ses af henholdsvis standardklausulerne i DCFR 

og CESL, sammenholdt med klausulen i bilag 2. Ved en specifik klausul indskrænker man 

anvendelsesområdet, men styrker til gengæld anvendelsessikkerheden, og omvendt med en mere bred 

formulering. 

 Afhængig af hvor specifikt klausulen konciperes, kan ”hensigten” specificeres. Dette kan eksempelvis 

defineres som at ingen af parterne må lide et tab på kontrakten, til at den oprindelige kontrakt balance skal 

forsøges genskabt ved hardship. For at give incitament til dette ”mål”, må der være en konsekvens hvis 

parterne ikke kan blive enige. Denne konsekvens vil være at en tredje part, fx en domstol, får bemyndigelse 

til at modificere kontrakten, eller i sidste ende hæve kontrakten. Derved opstår der som sagt et ”pres” på 

parterne, for at nå en løsning.  

Derudover kan der i forbindelse med genforhandling være incitament for den begunstigede par til at nægte 

en forhandlingsløsning, for i stedet at profitere af den ekstra tid den originale aftale løber, inden en 

domstolsafgørelse. Dette vil der især være incitament til, i tilfælde hvor tabet forbundet med den 

modificerede kontrakt vil være stort. Parterne kan da med fordel indsætte en regel om erstatning for 

manglende loyalitet og god tro under genforhandlingen (”good faith and fair dealing”). Denne regel 

mindsker incitamentet til med overlæg at nægte en fair forhandlingsløsning, da en part der gør dette 

risikerer at blive erstatningspligtig overfor sin medkontrahent, og dermed ikke kan profitere af sin 

illoyalitet. Omvendt vil det sandsynligvis skade forholdet, hvilket mindsker incitamentet yderligere. Det er 

dog vigtigt at holde sig for øje at bevisbyrden kan være svær at løfte, da den onde tro ikke altid er 

observerbar. En præsumptionsregel til brug for fastlæggelse af ond tro vil desværre ikke være anvendelig, 

da det forudsætter at parterne relativt omkostningsfrit kan fremskaffe kvalificerbar information om 

hinandens forhold. I stedet Dette begrænser naturligvis erstatningsreglens effekt, men ikke desto mindre 

vil vi mene at den opnåede effekt stadig retfærdiggør reglens inklusion i hardshipklausulerne i CMJ A/S’ 

fremtidige kontrakter.  

En indsættelse af en sådan klausul, kan som beskrevet også styrke CMJ A/S’s relation til sine 

samarbejdspartnere. Parterne bliver enige om at opdele den eventuelle byrde, samtidig med at de 

mindsker sandsynligheden for en evt. tvist ved en domstol, hvilket ellers vil være betydeligt negativt for 

deres relation. Samtidig vil det være mere ”legitimt” overfor omverdenen, at gå med til en modifikation af 

kontrakten, hvorved det ellers kan skabe et ekstra forhandlings pres fra andre aktører.  
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En hardshipklausul vil derudover specielt være relevant indenfor energisektoren som CMJ A/S befinder sig i, 

hvor mange kontrakter som tidligere nævnt er tæt knyttet sammen, og én enkelt kontrakts fald kan få store 

konsekvenser for andre kontrakter, og dermed virksomheden som hele.  

En generel og vidtfavnende hardshipklausul som CESL’s artikel 89, vil ikke nok ikke være den optimale 

løsning i langvarige og mere komplekse kontrakter.. Det anbefales derfor at klausulerne skræddersyes til 

CMJ A/S’ behov. Her på tænkes der på ”kravene” til hardship, så en evt. tvivl om dette vil mindskes, og 

derved sænkes sandsynligheden for moral hazard. Dette løber lige fra, hvornår er der indtrådt hardship, 

hvornår og hvordan skal genforhandlingen foregå, til hvor langt tid har parterne til at blive enige. 

Derudover hvem og hvordan en tredje part skal være, og om der er nogle specifikke procedurer denne skal 

følge, som fx til bevis førelse. I denne vurdering vil dog indgå en afvejning af kontraktens kompleksitet, 

løbetid og hvor omkostningsfuldt det er at forhandle og koncipere specificerede klausuler. I mindre vigtige 

og knap så komplekse kontrakter hvor usikkerheden og konsekvensen af denne er mindre, vil det ud fra et 

retsøkonomisk synspunkt være på sin plads at anvende en mere generel hardshipklausul, da 

omkostningerne til forhandling og koncipering da vil være lavere. 

Ved brug af en hardshipklausul, kan CMJ A/S forbedre stabiliteten i relation til sine samarbejdspartnere, 

ved bl.a. at øge tilliden til hinanden, og derigennem mindske chancen for retssag samt omkostninger 

forbundet med dette, hvilket kan ende med et samlet tab, hvis kontrakten hæves. Dette skyldes det øgede 

fokus der opstår, på ikke mindst genforhandlinger, men også på det at nå en løsning gennem 

genforhandlingen. Derudover øges stabiliteten i kontrakten, da både CMJ A/S og medkontrahenten ved at i 

ekstreme tilfælde som der ikke kan garderes i mod, vil den oprindelige kontrakt balance stadig skulle 

opretholdes. Dette kan i sidste ende betyde, at visse kontrakter og samarbejdsaftaler bliver indgået hvor de 

ellers ikke ville pga. en uansættelig risiko. 
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Bilag: 
Bilag 1,2 og 3 stammer fra: 

Talal Abdulla A. Q. Al-Emadi: The Hardship and Force Majeure Clauses in International Petroleum Joint 

Venture Agreements 

Oxford Student, Legal Research Paper Series. Paper number 02/2011 (july 2011) 

Bilag 1 
Force Majeure Clause 
 
Clause 22 of the Grain and Feed Trade Association (GAFTA) 100, quoted in 
Alfred C. Toepfer v Peter Cremer.21 It provides: 
 
Sellers shall not be responsible for delay in shipment of the goods or any part thereof occasioned by any act 

of God, strike, lockout, riot, or civil commotion, combination of workmen, breakdown of machinery, fire or 

any cause comprehended in the term "force majeure." If delay in shipment is likely to occurfor any of the 

above reasons, Shippers shall give notice to their Buyers by telegram, telex or teleprinter or by similar 

advice within 7 consecutive days of the occurrence, or not less than 21 consecutive days before the 

commencement of the contract period, whichever is later. The notice shall state the reason(s) for 

the anticipated delay. If after giving such notice an extension to the shipping period is required, then 

Shippers shall give further notice not later than 2 business days after the last day of the contract period of 

shipment stating the port or ports of loading from which the goods were intended to be shipped, and 

shipments effected after the contract period shall be limited to the port or ports so nominated. If shipment 

be delayed for more than one calendar month, Buyers shall have the option of cancelling the delayed 

portion of the contract, such option to be exercised by Buyers giving notice to be received by Sellers not 

later than the first business day after the additional calendar month. If Buyers do not exercise this option, 

such delayed portion shall be automatically extended for a further period of one month. If shipment under 

this clause be prevented during the further one month's extension, the contract shall be considered void.                                        

Buyers shall have no claim against Sellers for delay or non-shipment under this clause provided that Sellers 

shall have supplied to Buyers, if required, satisfactory evidence justifying the delay or non-fulfilment. 

 

 

 

Bilag 2 
Hardship Clause 1 
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CM Schmitthoff ‘Hardship Clauses’ *1980+ The Journal of Business Law 84, 85 

A Hardship clause in a contract for the sale of natural gas agreement 

 

When entering into this Agreement the parties contemplate that the effectsand/or consequences of this 

Agreement will not result in economic conditions [which are substantial Hardship] to any of them; provided 

that they will act in accordance with sound marketing and efficient operating practices. They therefore 

agree on the following: Substantial Hardship shall mean if at any time or from time to time during the term 

of this Agreement without default of the party concerned there is the occurrence of an intervening event or 

change of circumstances beyond said party’s control when acting as a reasonable and prudent operator 

such that the consequences and effects of which are fundamentally different from what was contemplated 

by the parties at the time of entering into this Agreement (such as, without limitation, the economic 

consequences and effects of a novel economically available source of energy), which consequences and 

effects place said party in the situation that then and for the foreseeable future all annual costs (including, 

without limitation, depreciation and interest) associated with or related to the processed gas which is the 

subject of this Agreement exceeded the annual proceeds derived from the sale of said gas. Notwithstanding 

the effect of other relieving or adjusting provisions of this Agreement the party claiming that it is placed in 

such position as aforesaid may by notice request the other for a meeting to determine if said occurrence 

has happened and if so to agree upon what, if any, adjustment in the price then in force under this 

Agreement and/or other terms and conditions thereof is justified in the circumstances in fairness to the 

parties to alleviate said consequences and effects of said occurrence. Price control by the Government of 

the state of the relevant Buyers(s) affecting the price of natural gas in the market shall not be considered to 

constitute substantial Hardship. 
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Hardship Clause 2 

[1982] 1 Lloyd's Rep 262, 264–265; the clause is also available in E McKendrick Contract Law (2nd edn OUP 



  

Side 107 af 107 
 

Oxford 2005) 439–440 

Hardship clause - clause 7 of the agreement between the parties in 

Superior Overseas Development Corporation and Phillips Petroleum (UK) Co Ltd v 

British Gas Corporation. The clause states: 

 

(a) If at any time or from time to time during the contract period there has been any substantial change in 

the economic circumstances relating to this Agreement and (notwithstanding the effect of the other 

relieving or adjusting provisions of this Agreement) either party feels that such change is causing it to suffer 

substantial economic Hardship then the parties shall (at the request of either of them) meet together to 

consider what (if any) adjustment in the prices then in force under this Agreement or in the price revision 

mechanism contained in Clauses 4, 5 and 6 of this Article are justified in the circumstances in fairness to the 

parties to offset or alleviate the said Hardship caused by such change. (b) If the parties shall not within 

ninety (90) days after any such request have reached agreement on the adjustments (if any) in the said 

prices or price revision mechanism which are to be made then the matter may forthwith be referred by 

either party for determination by experts to be appointed in the manner set out in Article xviii hereof save 

that the appointment of the third expert referred to in Clause 1(c) of that Article shall in any event be made 

by the Minister of Power in consultation with the Lord Chancellor. (c) The experts shall determine what (if 

any) adjustments in the said prices or in the said price revision mechanism shall be made for the purposes 

aforesaid and any revised prices or any change in the price revision mechanism so determined by such 

experts shall take effect six (6) months after the date on which the request for the review was first made. 


