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ABSTRACT 
Stipulated damage clauses (Danish: »Konventionalbodsklausuler«)1 are enforceable in 

most civil law courts as long as they are not unjustified. In Denmark this is decided in 

accordance to the Danish Contract Law § 36. The case rulings in this paper 

demonstrates a clear tendency to favor the promisor as evidenced by damages paid 

averaging about a third of the contractual stipulated damage clause. In particular, five 

legal considerations impact the court rulings: 1. proportionality, 2. externalities 

inflicted on the promisee, 3. the promisor’s enrichment, 4. loyal/disloyal behavior by 

either party, and 5. the extent to which the specifics of the breach has been clearly 

specified in the contract (wording).  

 

The combination of contract price and the stipulated damage clause can be viewed as 

a determined an ex ante assessment of projected payoffs and risks between the 

contractual partners. Incorporating an incentive-based principal agent model to the 

domain of stipulated damage contracts, it becomes clear that a number of contractual 

concerns can effectively be remedied. The risk of paying punitive damages 

discourages opportunistic behavior (moral hazard and adverse selection) and increases 

the incentive that the contractual specifications are met. As such, stipulated damage 

clauses can be compared to an insurance as well as a financial option for the promisor 

with an upper limit (exercise price) for contract breach. 

However, to the extent that courts consistently favor the agent (promisor) by 

significantly lowering the damages paid, there is a real risk of market failure, if the 

principal is not be properly compensated in the event of contract breach. With lower 

expected compensation in case of contract breach, the principal can try to adjust his 

risk-premium, but without adjusting the contract price accordingly the agent 

(promisor) may be unwilling to sign the contract, thereby resulting in market failure. 

                                                
1 Manly (2012) p. 1, Judges and academic commentators have variously referred to the stipulated damage clause as 
a liquidated damage clause, an agreed remedy clause, an agreed damages clause, pactional damages, pre-estimated 
damages, a pre-estimated damage clause, adjustment of time costs, and a liquidated and ascertained damages 
clause. A demurrage provision in a charter party is a stipulated damage clause. 
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Kapitel 1 - PROBLEMFELT 

1.1. Indledning 
I Danmark er der som udgangspunkt aftalefrihed, hvorefter det er op til 

kontrahenterne at bestemme indholdet af deres kontraktforhold.2 Aftalefriheden er 

dog ikke ubegrænset3 og kan i nogle tilfælde indskrænkes af domstolene, som f.eks. 

jf. aftaleloven § 36 (herefter benævnt AFTL), ”En aftale kan ændres eller 

tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig 

handlemåde at gøre den gældende. Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til 

forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne 

omstændigheder.”4  

Nogle kontraktvilkår kan synes urimelige på overfladen, men er i realiteten blot 

udtryk for den vurdering af gevinstchancer og tabsrisici som parterne bevidst 

foretager i forbindelse med kontraktindgåelse. Konventionalbodsklausuler er et godt 

eksempel på et i praksis ofte anvendt aftalevilkår, som umiddelbart synes at favorisere 

koncipistens interesser. Konventionalboden har imidlertid en vigtig samfundsmæssig 

funktion i at danne bro mellem de forretningskyndiges interesser, da den fungerer som 

en adfærdsregulerende incitaments-/kompensationsmekanisme. Boden internaliserer 

risikoen for, at acceptanten ikke i tilstrækkelig grad varetager koncipistens interesser, 

hvilket medfører, at der udbydes flere kontrakter, end hvis der ikke havde været 

mulighed for at internalisere denne risiko. 

Herudover kan konventionalboden sammenlignes med en finansiel option for 

acceptanten, med en øvre bøde (udnyttelseskurs) for kontraktafvigelse. 

Optionselementet tillader det såkaldte »efficiente brud«, som ud fra en 

samfundsmæssig betragtning er ønskværdig.  

Anvendelsen af konventionalbodsklausuler er således ikke blot i kontrahenternes 

interesse, men ligefrem i samfundets interesse da den samlede velfærd forøges 

herved. 

                                                
2 Gomard (1979) s. 27. 
3 Begrænsninger i aftalefriheden inkluderer præceptive og beskyttelsespræceptive regler, f.eks. de stærke og svage 
ugyldighedsregler i aftalelovens kap III, samt værgemålslovens § 1, stk. 2 og § 6, stk. 2 (med undtagelse af § 42, 
stk. 1 og pengereglen). 
4 Lov 1994-12-21 nr. 1098 om ændring af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område og visse 
andre love. 
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Problematikken ligger i, at domstolens anvendelse af AFTL § 36 på disse klausuler 

kan underminere grundlaget for at visse kontrakter udbydes, hvilket kan føre til 

markedssvigt. Det er i den forbindelse væsentligt at undersøge om domstolens 

anvendelse af AFTL § 36 på konventionalbodsklausuler i realiteten tilskynder til 

markedssvigt eller om domspraksis i det store hele kan betragtes som 

samfundsmæssig efficient. 

 

1.2. Problemformulering 
Med udgangspunkt i retspraksis analyseres og vurderes det, hvilke hensyn der ligger 

til grund for domstolens anvendelse af AFTL § 36 på konventionalbodsklausuler.  

I forlængelse heraf, undersøges det, hvorvidt domstolens anvendelse af AFTL § 36, 

herunder de juridiske hensyn, på konventionalbodsklausuler kan medføre 

markedssvigt. 

 

1.3. Struktur 
Nedenfor i afsnit 1.6.1 opstilles en principal-agent model for konventionalbods-

klausuler, hvor der redegøres for væsentlige begreber så som asymmetrisk 

information, adverse selection, moral hazard og markedssvigt. Herudover redegøres 

der for forskellige omkostningstyper så som agent- og transaktionsomkostninger og 

eksternaliteter, samt markedsefficiens (pareto vs. kaldor-hicks).  

Principal-agent modellen og problemstillingen omkring markedssvigt udgør den 

teoretiske begrebsramme for afhandlingens juridiske og økonomiske analyse. 

 

I kapitel 2 foretages en retsdogmatisk analyse af domstolens anvendelse af AFTL § 36 

på konventionalbodsklausuler. Der analyseres i alt 10 domme, som alle er nøje 

udvalgt i forhold til deres tilknytning til den nærværende problemstilling, dvs. domme 

hvor en konventionalbod er blevet behandlet i henhold til generalklausulen. 

Herigennem udledes fem juridiske hensyn, der influerer domstolsprøvelsen af en 

given konventionalbodsklausul, (herefter benævnt den forventede konventionalbod). 

 

I afsnit 3.2 (afledt af principal-agent modellen) introduceres de forskellige stadier fra 

screening til endelig dom/forlig. Herigennem identificeres tre faser hvor det er særligt 

relevant at analysere påvirkningen af den forventede konventionalbod i forhold til 
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nærværende problemstilling. Det drejer sig om faserne, kontrakttilbud, 

kontraktunderskrift og afvigelse fra kontrakten. 

 

I afsnit 3.3 systematiseres frembringelserne af den retsdogmatiske analyse, som en 

funktion for den forventede konventionalbod. Funktionen anvendes efterfølgende 

(afsnit 3.4) til at analysere betingelserne for hhv. kontrakttilbud, kontraktunderskrift 

og afvigelse fra kontrakten. 

 

I afsnit 3.5 sammenfattes frembringelserne af de analyserede faser i forhold til 

markedsefficiens kriterier (pareto-efficiens og kaldor-hicks-efficiens). 

 

Afslutningsvist konkluderes og perspektiveres afhandlingen. 

 

1.4. Afgrænsning 
Af relevansmæssige og strukturelle årsager, samt for at sikre en dybdegående analyse 

af problemfeltet, har det været nødvendigt at begrænse afhandlingens bredde. 

 

For at skærpe fokus på AFTL § 36 afgrænses afhandlingen fra forudsætningslæren. 

Derudover afgrænses der fra en videre behandling af »rimelighed« i dansk ret.  

Her kan eksempelvis nævnes kreditaftalelovens § 225, AFTL § 38 c, stk. 16, 

markedsføringslovens § 9, stk. 27, lov om finansiel virksomhed § 438 og købelovens § 

729. 

 

I afhandlingen undlades endvidere problemstillinger der angår erstatningsret og 

ophævelse af kontrakten, f.eks. hvorvidt det kan være rentabelt for agenten at afvige 

fra kontrakten i en sådan grad, hvor afvigelsen kan betegnes som væsentlig 

misligholdelse. 

 

                                                
5 Lov nr. 398 af 13/06/1990 om kreditaftaler. 
6 Lov nr. 1098 af 21/12/1994 om ændring af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område og visse 
andre love (Urimelige aftalevilkår i visse forbrugeraftaler m.v.). 
7 Lov nr. 1389 af 21/12/2005 om markedsføring. 
8 Lov nr. 453 af 10/06/2003 om finansiel virksomhed. 
9 Lov nr. 102 af 04/06/1906 om køb. 
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Der foretages yderligere en afgrænsning fra problemstillinger der angår bonus-

aflønning som incitamentsmekanisme i principal-agent relationer. Bonusaflønning 

ved kontraktmæssig opfyldelse medtages kun i simplificeret forstand som variabel i 

formlerne for kontrakttilbud, kontraktunderskrift og afvigelse, og inddrages i 

perspektiveringen som et muligt område for en udvidende undersøgelse af 

problemstillingen omkring markedssvigt. 

 

Sagsomkostningerne betales som udgangspunkt af den tabende part jf. retsplejelovens 

§ 312, men da konventionalboden ikke nødvendigvis er det principielle søgsmål, kan 

den i nogle tilfælde gøres partiel ugyldig uagtet af hvem der vinder retssagen. 

Sagsomkostningerne medtages derfor kun i simplificeret forstand som en variabel i 

formlerne. Derfor foretages hverken en empirisk analyse af de typiske 

sagsomkostninger ved lignende retssager, eller en redegørelse for retsplejelovens 

regler herom. 

 

Der foretages ikke en retspolitisk undersøgelse. Frembringelserne diskuteres dog 

kritisk undervejs, hvor der forekommer enkelte elementer af retspolitik. 

Perspektiveringen indeholder ligeledes retspolitiske overvejelser, da resultaterne 

holdes op mod maksimeringen af samfundets velfærd. 

 

Sidst men ikke mindst afgrænses afhandlingen fra voldgiftsretten, da afgørelser herfra 

ikke offentliggøres. 

 

1.5. Metode 
Valget af videnskabelig metode beror på undersøgelsesobjektet og som skitseret 

ovenfor, er den nærværende problemstilling en tværfaglig kombination af økonomi og 

jura. Det er derfor vigtigt at metoden integrerer begge discipliner for således at sikre 

en fyldestgørende analyse og besvarelse af problemformuleringen. Denne inter-

disciplinære integration opnås gennem et samspil mellem den retsdogmatiske metode 

og den rets- og kontraktøkonomiske metode. 
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1.5.1. Retsdogmatisk metode 
Den første del af problemformuleringen omhandler en undersøgelse af retspraksis, for 

at udlede hvilke hensyn der ligger til grund for domstolens anvendelse af AFTL § 36 

på konventionalbodsklausuler. Der er således tale om en undersøgelse af hvad 

gældende ret er på området, de lege lata. Undersøgelsen foretages derfor med 

udgangspunkt i den retsdogmatiske metode, som netop beskriver, fortolker, analyserer 

og systematiserer gældende ret.10 Alf Ross (1971) beskriver retsdogmatikken som en 

metode til at finde ud af, hvordan danske domstole ud fra deres retsideologi må 

forventes at afgøre hypotetiske sager, hvis de bliver indbragt for domstolene.11  

 

I den retsdogmatiske metode eksisterer der som udgangspunkt ingen fast rangorden 

mellem retskilderne, da de alle kan have konkret betydning for hvad, der er gældende 

ret, afhængigt af hvilket spørgsmål der skal besvares. Den juridiske analyse bør 

således være pragmatisk henset til undersøgelsesobjektet. Derfor vil der primært blive 

lagt vægt på retspraksis, da det netop er domstolens anvendelse af AFTL § 36 på 

konventionalbodsklausuler der ønskes undersøgt, dvs. retspraksis. 

Denne pragmatiske tilgang betyder endvidere, at loyalitetsprincippet, der hører under 

den retskilde som angår forholdets natur, præsenteres sammen med de retskilder der 

hører til under regulering. Dette gøres, da det er vigtigt for analysen af retspraksis, at 

alle faktorerne er med fra begyndelsen. 

 

1.5.2. Rets- og kontraktøkonomisk metode 

Den anden del at problemformuleringen omhandler en økonomisk undersøgelse af, 

hvordan domstolens anvendelse af AFTL § 36, herunder de juridisk hensyn, på 

konventionalbodsklausuler kan medføre markedssvigt. En undersøgelse heraf kan 

betegnes som økonomisk imperialisme12, hvor forskellige økonomiske teorier 

udstrækkes til studiet af et andet forhold, i dette tilfælde juraen, som ikke traditionelt 

hører til inden for økonomiens genstandsfelt.  

Den metodiske ramme for undersøgelsen er således den rets- og kontraktøkonomiske 

metode, da metoden netop vedrører anvendelsen af forskellige økonomiske teorier på 

                                                
10 Evald (2008) s. 207. 
11 Ross (1971) s. 47. 
12 Grembi (2007). 
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retlige forhold. I den forbindelse anfører Paul Krüger Andersen og Ruth Nielsen 

(1998), at ”Den økonomiske teori kan tilbyde analyser af spørgsmål vedrørende 

reglers effektivitet, transaktionsomkostninger, betydning af asymmetrisk information 

m.v.” hvilket netop har relevans i forhold til nærværende problemstilling.13 

Afhandlingens analyseniveau ligger, såvel på det normative perspektiv, dvs. 

optimeringen af samfundsmæssig velfærd, som på optimeringen på aktør plan, hvor 

rammerne tages for givet. Den retsøkonomiske del angår det samfundsmæssige 

analyseniveau, dvs. det aggregerede niveau, mens kontraktøkonomien vedrører 

analyseniveauet på aktør plan. 

 

Retsøkonomien har som disciplin siden 70'erne inddraget økonomiske aspekter på 

retlige forhold. Disciplinen er især præget af »Chicago-skolen« med bl.a. Ronald 

Coase og Richard Posner i front og er karakteriseret ved at efficienskriteriet er 

bærende, dvs. at den retlige regulering bør udformes således, at den skaber økonomisk 

efficiens. 

 

1.6. Teori og begrebsafdækning 
For at gøre afhandlingen så skarp som muligt redegøres der indledningsvist for nogle 

af de teorier og begreber, som anvendes undervejs. Der er ikke tale om en fuldstændig 

redegørelse, men nærmere en pragmatisk og kortfattet redegørelse foretaget med 

henblik på afhandlingen og nærheden hertil. 

 

1.6.1. Principal-agent teorien 
Principal-agent teorien, udspringer af den ny institutionelle økonomiske teori, som 

bl.a. er funderet på erkendelsen af inefficiente markeder, opportunistisk ageren og 

begrænset rationalitet.14 Teorien komplementeres endvidere af væsentlige bidrag 

indenfor velfærdsøkonomi, kontraktøkonomi, transaktionsomkostningsteori, 

adfærdsøkonomi, forsikringsøkonomi, spilteori, mm. 

 

                                                
13 Krüger & Ruth (1998) s. 478. 
14 Williamson (1985). 
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Konventionalbodsklausuler kan analyseres i forhold til principal-agent teorien,  hvor 

principalen (koncipisten) forsøger at skabe et incitament for agenten (acceptanten) til  

at disponere i overensstemmelse med sine interesser. Dette er illustreret ved figur 1. 

 

Figur 1. Principal-agent model for konventionalbodskontrakter 

 

 
 

Det centrale element i principal-agent teorien, er eksistensen af asymmetrisk 

information, som udspringer af, at principalen ikke har fuldkommen information 

omkring agentens evne og vilje, til at foretage kontraktmæssig opfyldelse. Den private 

information som agenten enten besidder eller opnår, kan medføre en uhensigtsmæssig 

adfærd i form af hhv. moral hazard og adverse selection. Moral hazard dækker over 

de skjulte handlinger, som agenten foretager sig og som ikke er i principalens 

interesse. Adverse selection omhandler derimod den situation, hvor agenten skjuler 

information for principalen. Moral hazard og adverse selection kan forhindre en 

efficient ressourceallokering og derved føre til markedssvigt.  

 

Begrebet »markedssvigt« betegner enhver afvigelse fra de ideale betingelser, som på 

et marked i fuldkommen konkurrence sikrer en efficient allokering af ressourcerne.15 

Brugtvognsmarkedet er et hyppigt citeret eksempel på markedssvigt, hvor 

asymmetrisk information omkring bilkvaliteten hos køber (principalen) og sælger 

(agenten) har medført et inefficient marked med en overvægt af mandagsbiler.16 

Problemet er, at det er umuligt for køberen at verificere kvaliteten af de brugte biler, 

mens sælgeren har et naturligt nyttemaksimerende incitament til at tilbageholde 

                                                
15 Raaschou-Nielsen m.fl. (1997) s. 16. 
16 Akerlof (1970). 
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negative informationer og hævde, at bilerne ligger i den øvre ende af 

kvalitetsfordelingen. 

I forsikringsverdenen løses problemstillingen om asymmetrisk information i det store 

hele ved anvendelsen af selvrisiko, hvorved forsikringsselskabets økonomiske risiko 

allokeres over på kunderne. Forsikringstageren har således et incitament til at udvise 

en mere agtpågivende adfærd, hvorved risikoen for moral hazard og adverse selection 

formindskes.  

I lyset af konventionalbodsklausuler, er der er tale om markedssvigt, såfremt 

domstolenes anvendelse af AFTL § 36 medfører at konventionalbodsklausuler ikke i 

tilstrækkelig grad fungerer som incitament / kompensationsmekanisme i principal-

agent relationer. Det kan således tænkes at domstolens anvendelse af AFTL § 36 på 

konventionalbodsklausuler underkompenserer principalen og derved medvirker til at 

kontrakter, som ellers ville have givet både principalen og agenten en positiv 

nytteværdi, der er højere end nytten ved bedste alternative investering, forkastes ex 

ante. 

 

1.6.2. Omkostningstyper 
Igennem afhandlingen anvendes en række forskellige omkostningstyper, hvor nogle 

af disse kræver en yderligere uddybning. I nærværende afsnit foretages derfor en kort 

redegørelse for tre af disse omkostningstyper: agentomkostninger, transaktions-

omkostninger og eksternaliteter. 

 

Agentomkostninger udgør de omkostninger som påføres principalen i dennes forsøg 

på at forhindre en agent i at følge egne interesser på bekostning af principalen.17 

Eksempler herpå er kontrakt- og overvågningsomkostninger samt de eventuelle 

agentomkostninger, som påføres principalen i tilfælde af kontraktbrud.  

 

Konceptuelt er agentomkostninger tæt beslægtet med transaktionsomkostninger og 

eksternaliteter. Transaktionsomkostninger er blevet kategoriseret som hhv. søge- og 

informationsomkostninger, forhandlingsomkostninger, og håndhævelses-

omkostninger.18 I den økonomiske analyse udvides denne definition til også at 

                                                
17 Jensen & Meckling (1976). 
18 Dahlman (1979). 
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inkludere de investeringer, som er forbundet med realiseringen af kontrakten. 

Sagsomkostninger figurerer som en separat omkostningstype i modellen (og de 

anvendte formler), men kan ligeledes betragtes som eksempel på 

transaktionsomkostninger. 

 

Eksternaliteter er i lighed med asymmetrisk information typisk forbundet med 

markedsfejl. Pigou (1948) har defineret eksternaliteter som en divergens mellem 

private og sociale omkostninger med forurening som det klassiske eksempel. 

Anskuet i forhold til principal-agent problemstillingen, opstår en negativ eksternalitet 

når agentens handlinger påvirker principalens nytte / velfærd negativt. Ved at anvende 

en konventionalbodsklausul kan principalen dog ændre på agentens vurdering af 

omkostningerne ved den skadegørende handling. Dette betegnes i erstatningsretten 

som en internalisering af eksternaliteten, hvor skadevolderen tvinges til at inddrage 

den negative påvirkning af den opportunistiske ageren i sine overvejelser. Situationen 

kan sidestilles med Coase teoremet, som påviser muligheden for efficient 

internalisering af eksternaliteter under den forudsætning at der bl.a. er begrænsede 

transaktionsomkostninger og veldefinerbare ejendomsrettigheder.19 Dette videreførtes 

af Cheung (1969), som demonstrerede at kontrakter er i stand til at internalisere 

eksternaliteter, f.eks. gennem konventionalbodsklausuler. 

 

1.6.3. Efficienskriteriet 
Kontraktøkonomien har en helt speciel interesse i hvilke betingelser der gør sig 

gældende for opnåelsen af optimale kontrakter, dvs. kontrakter som internaliserer 

agentomkostninger / eksternaliteter. Mere overordnet har kontraktøkonomien en 

målsætning om optimering af samfundets ressourcer (nytte-/velfærdsoptimering), 

hvilket kan beskrives som en målsætning om efficiens. Indenfor velfærdsøkonomi 

tillægges efficiensbegrebet den italienske økonom Vilfredo Pareto. I principal-agent 

relationer kan pareto-efficiens defineres som en tilstand hvor man ikke kan sikre én 

agent højere nytte uden at reducere principalens nytte eller vice versa. På grund af den 

indbyggede konservatisme i pareto-kriteriet, har de to økonomiske nobelpris-

modtagere Nicholas Kaldor og John Hicks opstillet et mere fleksibelt efficiens-

kriterium, kaldor-hicks-efficiens, hvor der tages stilling til om vinderen af en 

                                                
19 Coase (1960). 
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forretningsdisposition (eller af en domsafgørelse ved afvigelse af en kontrakt) 

hypotetisk set kan kompensere taberen.20 

Grundlæggende handler efficiensbegrebet om nytte- eller værdimaksimering. 

Indenfor kontraktøkonomi indebærer det eksempelvis, at risici i et kontraktforhold bør 

bæres af den part, der kan forebygge eller bære risiciene med færrest mulige 

omkostninger, da dette vil maksimere kontraktforholdets samlede værdi. 

 

                                                
20 Kaldor (1939), Hicks (1939, 1940). 
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Kapitel 2 - JURIDISK ANALYSE 

2.1. Indledning 
I nærværende kapitel undersøges første del af problemformuleringen, dvs. med 

udgangspunkt i retspraksis, analyseres og vurderes det, hvilke hensyn der ligger til 

grund for anvendelsen af AFTL § 36 på konventionalboder. Dette gøres gennem en 

retsdogmatisk analyse af den relevante retspraksis.  

Analysen indledes med en afdækning af retsgrundlaget, hvorefter den relevante 

retspraksis identificeres. Herefter redegøres der for den valgte struktur i analysen af 

retspraksis. De udvalgte domme analyseres herefter enkeltvis, hvor frembringelserne 

sammenfattes til sidst. 

 

2.2. Retsgrundlaget 
For at undersøge hvilke hensyn der ligger til grund for domstolens anvendelse af 

AFTL § 36 på konventionalboder, er det vigtigt at identificere retsgrundlaget.  

Kontrahenternes mellemværende reguleres af deres kontrakt og kontrakten kan derfor 

siges at være parternes indbyrdes aftalte lov. En aftalt klausul om konventionalbod 

har således retsvirkning mellem kontrahenterne. Denne indbyrdes aftalte lov skal dog 

efterleve rimelighedsnormen i generalklausulen. I nærværende afsnit redegøres der 

således for kontraktens forbindende kraft og AFTL § 36. 

 

2.2.1. Kontrakten som retskilde 

Aftalefriheden er et grundlæggende princip i dansk ret, som stammer fra naturretten.21 

Siden det 17. århundrede har aftalefriheden og kontraktens bindende kraft, pacta sunt 

servanda, været anerkendt som almindelige retlige grundsætninger.22 Denne 

anerkendelse kom til udtryk i Danske Lov af 1683 i art. 5-1-123 og 5-1-224, hvorefter 

en kontrakt betragtes som gyldig såfremt den ikke strider imod lov eller ærbarhed. 

                                                
21 Naturretten kan kort forklares som et normsystem der bygger på ideer om etik, moral og religion, og som gælder 
ved siden af gældende og eksisterende ret jf. Nielsen m.fl. (2011) s. 97 og 326. 
22 Gomard (2009) s. 15. 
23 Danske Lov 5-1-1 ”Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet 
haver”. 
24 Danske Lov 5-1-2 ”Alle Contracter, som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris 
Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligtelser, Forløfter og andet, ved hvad 
Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saa som 
de indgangne ere.” 
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Som retskilde hører kontrakten ind under regulering25, da den regulerer parternes 

mellemværende. Det er derfor essentielt, at starte med at se på, hvad der helt konkret 

står skrevet i kontrakten. Mere præcist hvordan konventionalbodsklausulen er 

formuleret. 

 

2.2.1.1. Konventionalbodsklausuler 
Som det fremgår af ovenstående, står det kontrahenterne frit at fastsætte de regler der 

skal gælde for netop deres kontraktforhold, f.eks. gennem anvendelsen af en 

konventionalbodsklausul.  

En konventionalbodsklausul er en klausul om betaling af en forud fastlagt bod under 

bestemte forud fastlagte omstændigheder. Sagt med andre ord, så er 

konventionalboden en sanktion, der akkompagnerer en kontraktuel forpligtelse. 

Konventionalboden kan betragtes som en adfærdsregulerende styringsmekanisme, da 

den styrer agentens adfærd hen imod kontraktmæssig opfyldelse. Ved at anvende en 

konventionalbod forsøger principalen at internalisere de negative eksternaliteter ved 

kontraktbrud. Herved opfordres agenten til at inddrage den negative påvirkning af 

opportunistisk ageren i sine overvejelser, hvorved risikoen for moral hazard og 

adverse selection formindskes. Herudover undgår principalen at anvende tid og 

ressourcer på at opgøre og godtgøre et evt. erstatningskrav, hvorved principalen kan 

formindske sine transaktionsomkostninger. 

Agentens incitament for at acceptere en konventionalbod beror på den konkrete 

situation. Det kan f.eks. være begrundet i et ønske om at projicere sit engagement 

overfor principalen, hvorved der muligvis kan skabes et grundlag for yderligere 

samarbejde.26  

På baggrund af ovenstående kan en konventionalbod siges, at være udtryk for hvad de 

kontraherende parter synes er et passende middel til at opnå fyldestgørelse, henset til 

deres egne motiver og forudsætninger for den pågældende aftale. 

 

I praksis er der stor forskel på, hvordan konventionalbodsklausuler anvendes. Der kan 

f.eks. være tale om demurrage, dvs. overliggerdagspenge, hvilket er den 

                                                
25 Nielsen & Tvarnø (2011) s. 96. 
26 U.2004.2400H s. 6, anden spalte; ”Aftalen var forretningsmæssigt begrundet i Aqua-Walls ønske om snarlig 
levering af varer, fordi man ikke havde varer på lager, og fordi man var i en højsæson. Fra Formplasts s. var 
aftalen blandt andet begrundet i ønsket om yderligere leverancer til Aqua-Wall[…]” 
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kompensation befragter, afskiber eller modtager skal betale pr. døgn eller pro rate, når 

skibets ekspedition i laste- eller lossehavn varer længere end aftalt i certepartiet. 

Undertiden betegnes en konventionalbod også som f.eks. en dagbøde eller en 

pønalstipulation. Herved indikeres det, at boden er pønal af natur og der er således 

tale om en straf for misligholdelse af det kontraktuelle mellemværende. 

I nogle tilfælde anvendes en klausul om konventionalbod, som fiksering af et 

erstatningsbeløb, for at undgå en omstændelig og langsom tvist vedrørende 

erstatningsudmåling. Dette gør sig f.eks. gældende ved moderne byggerier, hvortil 

Jørgen Hansen anfører, at ”[…] den erstatningsretlige procedure med at fastslå 

størrelsen af erstatningskrav ved tidtab er så omstændelig, så langsom og indeholder 

så store skønsmæssige afgørelser, at den ligger langt hinsides de krav til hurtighed og 

fasthed i afgørelsen, som det moderne byggeri kræver.”27 I denne kontekst kan en 

konventionalbod betegnes, som en klausul om objektivt ansvar. Fikseringen af et 

erstatningsbeløb på grundlag af objektivt ansvar kan dog i nogle tilfælde tænkes at 

give en skævvridning af risikofordelingen mellem kontrahenterne. Det kan f.eks. 

tænkes, at koncipisten sætter boden så højt, at man garderer sig mod det værst 

tænkelige tabsgivende scenarium. Herved forpligtes acceptanten til at bøde for det 

værst tænkelige tabsgivende scenarium, selv ved mere trivielle misligholdelser af 

kontrakten. Der kan således forekomme tilfælde hvor boden viser sig, at være 

eksorbitant i forhold til de faktiske omkostninger ved eksternaliteten. 

 

For fuldstændighedens skyld bør det nævnes, at det følger af baggrundsretten, at en 

konventionalbod er til fuld og endelig afgørelse af det pågældende mellemværende.28 

Modtageren af en konventionalbod er således, med mindre andet er aftalt, afskåret fra 

at søge erstatning, eksempelvis for den negative kontraktsinteresse.29 Dermed kan 

konventionalbodsklausuler anses som en forsikring om kompensation til principalen 

og en forsikring for agenten vedrørende det maksimalt skyldige beløb ved manglende 

kontraktefterlevelse. 

 

                                                
27 Dagbøder eller erstatningskrav ved entreprenørforsinkelse U.1971B.178 s. 1 
28 Werlauff (2012) s. 89. 
29 Ved den negative kontraktsinteresse stilles skadelidte som om aftalen aldrig var indgået. 
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2.2.1.2. Loyalitetsprincippet 
Ved indgåelsen af enhver kontrakt medfølger der en forpligtelse til at agerer loyalt 

overfor medkontrahenten. Loyalitetsprincippet kendes oprindeligt fra Tyskland, hvor 

domstolene som nogle af de første i Europa opstillede et almindeligt princip om, at 

parterne i kontraktforhold skal handle i overensstemmelse med redelig forretnings-

skik.30 I dansk ret betegnes loyalitetsprincippet undertiden som parternes 

loyalitetspligt, loyalitetshensynet eller pligten til at iagttage redelighed og billighed.31  

 

Loyalitetsprincippet er en retsgrundsætning og hører til retskilden benævnt forholdets 

natur. Princippet finder støtte i retspraksis32 samt i de hensyn, der blandt andet ligger 

bag købelovens regler om reklamationspligt, omsorgspligt, mv. Det følger af 

loyalitetsprincippet, at kontraktuelle parter har pligt til, at optræde loyalt og redeligt 

over for hinanden samt at varetage hinandens interesser og forhindre at modparten 

lider unødige tab.33 Der er således tale om en forpligtelse, der ligger udover det 

konkrete indhold af en aftale, naturalia negotii. Altså en forpligtelse der ligger udover 

de rettigheder og forpligtelser, som kontrahenterne selv har inddraget i deres 

kontraktuelle forhold.34  

Loyalitetsforpligtelsen er relativ og varierer fra kontraktforhold til kontraktforhold. 

Omfanget og styrken af loyalitetsforpligtelsen skal derfor ses i forhold til de konkrete 

omstændigheder for det pågældende kontraktuelle arrangement. I forbindelse hermed, 

og som illustration for loyalitetsprincippet, anfører Bryde Andersen, at en aftale kan 

sammenlignes med et ægteskab35 og der medfølger altså nogle usagte forpligtelser. 

I praksis anvendes loyalitetsprincippet ved fortolkning og udfyldning samt ved 

tilsidesættelse eller ændring af kontraktvilkår, der strider mod kravet om redelighed.36 

Misligholdelse af loyalitetsforpligtelsen kan altså medføre retsvirkninger som ved 

enhver anden kontraktsretlig misligholdelse.37 I den forbindelse skal der tages hensyn 

til væsentligheden, nøjagtigt som ved enhver anden misligholdelse. 

                                                
30 Begrebet er oprindelig udviklet i retspraksis på grundlag af princippet om Treu und Glauben i Bürgerliches 
Gesetzbuch § 242. Lando (1998) s. 414 og Gomard (2008) s. 22. 
31 Lando (1998) s. 414 og Gomard (2008) s. 23. 
32 F.eks. U.2008.1911H, U.2000.116H, U.1999.1943H og U.1976.21/2H m.fl. 
33 Ussing (1961) s. 23. 
34 Andersen & Lookofsky (2005) s. 67. 
35 Andersen (2002) afsnit 3.1.a. 
36 Udenrigshandelens kontrakter (2006) s. 45. 
37 Andersen & Lookofsky (2005) s. 68. 



 19 

2.2.2. Aftalelovens § 36 
Uagtet af den ovennævnte aftalefrihed, skal en given kontrakt efterleve 

rimelighedsnormen i AFTL § 36, stk. 1. Bestemmelsen er præceptiv og kan derfor 

ikke fraviges ved aftale. 

AFTL § 36, også benævnt den formueretlige generalklausul38, blev indført d. 1 juli 

197539 og afløser en særlig konventionalbodsregel40, som udgjorde den tidligere 

version af AFTL § 36. Dette er dog ikke ensbetydende med, at bestemmelsen ikke 

længere er anvendelig for konventionalbodsklausuler.41  

Bestemmelsen blev indført efter et ønske fra lovgivers side om mere 

forbrugerbeskyttelse42 og for at undgå, at den overlegne part i kontraktuelle 

arrangementer drager fordel af vilkår, der ensidigt tjener dennes interesser. Indtil 1995 

kunne en aftale kun tilsidesættes, enten helt eller delvist jf. den dagældende ordlyd43 

af AFTL § 36, stk. 1, ”En aftale kan tilsidesættes helt eller delvis[…]”. Den 

dagældende ordlyd blev behandlet kritisk fra flere sider44, bl.a. i en artikel af 

højesteretsdommer Jørgen Nørgaard (1992)45, hvorefter bestemmelsen blev udvidet. 

Ordene ”[…] kan tilsidesættes[…]” blev ændret til ”[…] kan ændres eller 

tilsidesættes[…]”, hvorefter AFTL § 36 i dag har følgende ordlyd:46 

 

 

 

                                                
38 Navnet kommer af bestemmelsens mere generelle natur, f.eks. benævnes AFTL § 33 som den lille 
generalklausul. 
39 Lov 1975-06-12 nr. 250 om ændring af borgerlig straffelov, aftaleloven m.v. Grundlaget for det danske 
lovforslag var Stig Jørgensens arbejde: Foreløbig redegørelse om formuerettens generalklausuler (1974). 
40 Dagældende § 36 af Lov 1917-05-08 nr. 242 om Aftaler og andre Retshandler paa Formuerettens Omraade: 
”Har nogen lovet at erlægge en bod, bestående af penge eller andet, for det tilfælde, at han ikke opfylder en ham 
påhvilende forpligtelse eller i øvrigt foretager eller undlader en handling, kan boden nedsættes, hvis det findes at 
være åbenbart ubilligt, om den skulle erlægges i sin helhed.” 
41 I forarbejderne til den nugældende § 36 findes der ingen holdepunkter for, at konventionalbodsbestemmelser 
skal undergives en anden vurdering end før lovændringen. Vagner (2005) s. 129, anfører at der heller ikke synes at 
være indtruffet nogen praksisændring. 
42 Andersen m.fl. (2012) s. 201. 
43 Lov 1975-06-12 nr. 250 om ændring af borgerlig straffelov, aftaleloven m. v. 
44 Andersen (1991) s. 285 og Ugeskrift for Retsvæsen (1992) B, s. 105. 
45 Ugeskrift for Retsvæsen (1992) B, s. 105. 
46 Lov 1994-12-21 nr. 1098 om ændring af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område og visse 
andre love. 
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2.2.2.1. Anvendelsesområde 
Generalklausulen gælder efter sin placering i Aftalelovens kap III ved ugyldige 

viljeserklæringer og efter sit indhold på alle formueretlige aftaler.47 Dette gælder 

civilforhold såvel som erhvervsforhold. Det fremgår af forarbejderne til 

bestemmelsen48, at domstolen bør udvise særlig tilbageholdenhed med at ændre på 

aftalevilkår i rene erhvervsforhold. Hermed menes forhold, hvor aftalen blandt andet 

bygger på økonomiske og risikomæssige overvejelser.49 Bestemmelsen har altså ikke 

til hensigt at ændre på den vurdering af gevinstchancer og tabsrisici, som to 

forretningskyndige parter bevidst har foretaget, som en del af den almindelige 

risikofordeling ved aftaleindgåelse.50 Realisering af erhvervsmæssige risici vil derfor 

ikke uden videre kunne begrunde anvendelse af AFTL § 36.51  

Selvom det fremgår af forarbejderne, at domstolen bør udvise tilbageholdenhed ved 

anvendelse af AFTL § 36 i rene erhvervsforhold, så er dette ikke ensbetydende med, 

at AFTL § 36 ikke kan eller bør bringes til anvendelse på rene erhvervsforhold.52 Der 

findes i den forbindelse en relativ omfattende mængde retspraksis og i relation til 

nærværende problemstilling kan nævnes SH.2006.H-0066-05, U.2004.2894H, 

U.2004.2400H, U.1994.841H og U.1968.120S, som alle analyseres nedenfor. 

 

                                                
47 Gomard (2008) s. 3 og Andersen & Madsen (2012) s. 221. 
48 Folketingstidende (1994/1995), tillæg A, s. 352: ”Det forudsættes, at der udvises særlig tilbageholdenhed med 
at ændre aftalevilkår i rene erhvervsforhold, hvor aftalen bl.a. bygger på økonomiske og risikomæssige 
overvejelser m.v.” 
49 Ibid (1994/1995) s. 352. 
50 Andersen & Madsen (2012) s. 212, Grönfors & Dotevall (1995) s. 227 og Ramberg & Ramberg (2007) s. 189. 
51 Gomard (2008) s. 4. 
52 Andersen (2008) s. 245. 

Aftalelovens § 36 

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. 

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens 

indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder. 
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For fuldstændighedens skyld bør det nævnes, at generalklausulen finder anvendelse i 

de tilfælde hvor en funktionær lader sig forpligte af en konkurrence-klausul, jf. 

funktionærlovens § 18, stk. 1, 1. pkt.53  

Herudover bør det pointeres at generalklausulen ikke kommer på tale ved agreed 

documents.54 

 

2.2.2.2. Bestemmelsens ordlyd 
Generalklausulens ordlyd vidner om, at bestemmelsen favner meget bredt. Med 

udvidelsen i 1995 er der åbnet op for, at domstolen kan ændre urimelige aftalevilkår, 

hvor den før blot havde valget mellem hel eller delvis tilsidesættelse.55 Den 

nugældende ordlyd gør det således muligt for domstolen, ikke blot at nedjustere 

urimelige vilkår, men også at opjustere disse.56 Der findes dog ingen eksempler i 

dansk retspraksis på, at domstolen har opjusteret en konventionalbod. 

Den toleddede formulering ”[…] urimeligt eller i strid med redelig handlemåde[…]” 

er valgt fordi den ligger tæt op af den tidligere generalklausul i gældsbrevslovens § 8, 

og for at drage en parallel til udtrykket god markedsføringsskik i 

markedsføringslovens § 1.  

 

Det helt centrale begreb i AFTL § 36 er, ”[…] urimeligt[…]”, da det ligeledes ville 

være urimeligt at fastholde en aftale, der er i strid med ”[…] redelig 

handlemåde[…]”57. Generalklausulen kan derfor siges, at være udtryk for en retlig 

standard i form af en norm.58 Når domstolen således skal vurdere om en given 

konventionalbod skal nedsættes jf. AFTL § 36 er der altså tale om en 

                                                
53 Funktionærloven § 18, stk. 1, 1. pkt. ”Har en funktionær forpligtet sig til, at vedkommende af 
konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, 
finder aftalelovens §§ 36 og 38 anvendelse.” 
54 U2006.632H og Andersen & Madsen (2012) s. 210. Agreed documents er en form for standardvilkår, som kan 
anses for at være almindelig forretningsskik, og som er fremkommet gennem forhandling mellem modstående 
parter. 
55 Udvidet ved Lov1994-12-21 nr. 1098 om ændring af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens 
område og visse andre love. 
56 U.2004.2518V: Beløbet for leje af landbrugsjord (10 kr.) der var fastsat efter en lejeaftale fra 1847 uden 
mulighed for justering, fandtes urimeligt lavt og blev sat op til en skønnet markedsleje på 8000 kr. med hjemmel i 
AFTL § 36. 
57 Hvis noget er i strid med redelig handlemåde, vil det ligeledes kunne siges at være urimeligt. Den toleddede 
formulering ”[…] urimeligt eller i strid med redelig handlemåde[…]” er en understregning af sammenhængen 
mellem § 36 og markedsføringsloven § 1 ”[…] god markedsføringsskik[…]” jf. Andersen (2008) s. 259. 
58 Andersen & Madsen (2012) s. 198. 
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rimelighedsvurdering.59 Det afgørende kriterium for anvendelsen af § 36 er således, at 

der er tale om urimelighed i det pågældende forhold. Dette skal dog ikke forveksles 

med underlegenhed, da bestemmelsen meget vel kan tænkes anvendt til fordel for den 

stærke aftalepart.60 

Vurderingen af hvad der er rimeligt er et abstrakt spørgsmål, som ikke blot rummer de 

faktiske begivenheder, men også retlige principper der afspejler samfundets normer 

og værdier, som f.eks. proportionalitet og loyalitet. Der er tale om en 

helhedsvurdering.61 Herudover fremgår det af AFTL § 36, stk. 2, at også ”[…] senere 

indtrufne omstændigheder” skal tages i betragtning. Lovgiver har således overladt 

domstolen et vidtgående skøn for den ultimative rækkevidde af generalklausulen. 

 

Selvom bestemmelsen rækker vidt, betyder det ikke at den fortrænger 

ugyldighedslæren eller forudsætningslæren.62 Domstolen udviser således forsigtighed 

med at anvende generalklausulen på forhold, som er omfattet af de øvrige 

bestemmelser i AFTL kap III under hensyntagen til lex specialis princippet. Med 

hensyn til netop forudsætningslæren, er dennes anvendelse dog blevet reduceret 

betragteligt med indførelsen af § 36. 

 

2.2.2.3. Retsvirkninger 
Retsvirkningerne af AFTL § 36 skal ses i lyset af det pågældende undersøgelses-

objekt, dvs. konventionalbodsklausuler. Med denne pragmatik for øje, kan 

retsvirkningerne opstilles som følgende: 1) opretholdelse, 2) ugyldiggørelse, 3) partiel 

ugyldiggørelse, 4) ændring (enten indskrænkende eller udvidende).  

Fuldstændig eller partiel ugyldiggørelse af en konventionalbod i ét specifikt forhold 

betyder ikke nødvendigvis, at konventionalboden er ugyldig i øvrige forhold. 

 

 

                                                
59 Der anvendes en rimelighedsvurdering flere steder i dansk ret, f.eks. AFTL § 38 c, stk. 1, kreditaftalelovens § 
22, markedsføringslovens § 9, lov om finansiel virksomhed § 43 og Købeloven § 72. 
60 Andersen & Madsen (2012) s. 206. 
61 Andersen (2008) s. 240. 
62 Andersen & Madsen (2012) s. 223 og Østergaard m.fl. (2011) s. 117. Retspraksis vedrørende forholdet mellem 
AFTL § 36 og forudsætningslæren: U.2002.706H, U.2005.1978H, U.1993.923H og U.1989.1039H. 
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2.3. Retspraksis 
Retspraksis er som nævnt udgangspunktet for analysen af hvilke hensyn der ligger til 

grund for domstolens anvendelse af AFTL § 36 på konventionalbods-klausuler. I 

nærværende afsnit redegøres der for udvælgelsen af retspraksis, hvorefter denne 

analyseres i de efterfølgende afsnit.  

Der er udvalgt 10 domme, som udgør afhandlingens empiri. Dommene er fundet i 

Ugeskrift for Retsvæsen, et tidsskrift der indeholder alle de væsentligste og 

principielle afgørelser fra Højesteret, Sø- og Handelsretten og landsretterne. 

Dommene er nøje udvalgt ud fra deres tilknytning til den konkrete problemstilling, og 

vedrører anvendelsen af AFTL § 36 på konventionalbods-klausuler. 

 

Selvom generalklausulen først blev indført i 1975, og selvom retspraksis vedrørende 

den tidligere version af AFTL § 36 i høj grad er præget af en svunden tids 

økonomiske forhold og pengeværdier, så kan dommene fra før 1975 stadig anvendes 

til at undersøge problemstillingen63 ved at illustrere i hvilken retning domstolen har 

bevæget sig og herved være med til at belyse samtidens anvendelse af AFTL § 36. 

 

I overensstemmelse med disse kriterier er der fundet 26 relevante domme.64  

Da præjudikatværdien65 kan veksle fra dom til dom, er det essentielt at 

analysegrundlaget er så stort som muligt for herigennem at styrke det empiriske 

grundlag. Det har været nødvendigt at fravælge 16 af dommene, da præmisserne 

enten har været for sparsomme eller har været formuleret nærmest lakonisk.66 Det 

ville således ikke have været muligt at udlede noget konkret af disse domme. De 10 

udvalgte domme er som følger: 

 

• U.2011.284V – Ansættelseskontrakt, konkurrenceklausul 

• U.2011.263H – Ansættelseskontrakt, kundeklausul  

• U.2007.1949V – Ansættelseskontrakt, konkurrenceklausul 

                                                
63 Andersen (2008) s. 232. 
64 Se domsregister. 
65 Præjudikatværdi – En dom, der rummer en stillingtagen til en juridisk problemstilling, som kan tillægges 
betydning ved fremtidig afgørelse af en tilsvarende problemstilling. Dansk retslitteratur omtaler dog ikke 
præjudikater som direkte bindende for domstolene, de er dog yderst relevante. Olesen m.fl. (2012) s. 23. 
66 Se domsregister. 
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• SH.2006.H-0066-05 IT konsulentrammeaftale, konkurrenceklausul 

(erhvervsforhold) 

• U.2004.2894H – Spaltning af et selskab, konkurrenceklausul 

(erhvervsforhold) 

• U.2004.2400H – Leverandørkontrakt (erhvervsforhold) 

• U.2000.1237V – Ansættelseskontrakt, konkurrenceklausul 

• U.1994.841H – Overdragelsesaftale, konkurrenceklausul (erhvervsforhold) 

• U.1983.157H – Ansættelseskontrakt, konkurrenceklausul 

• U.1968.120S – Konnossement (erhvervsforhold) 

 

Dommene analyseres i omvendt kronologisk rækkefølge, da det må formodes, at 

yngre domme bedre afspejler det nuværende samfund og dermed også den nuværende 

retsstilling, de lege lata.  

 

Analysen af de 10 domme er pragmatisk henset til den nærværende problemstilling, 

hvilket afspejles af den valgte struktur for analyserne. Domsanalyserne indledes med 

en kort introduktion samt sagens faktum. Der er tale om en udvælgelse af relevant 

faktum, frem for en komplet gengivelse. Herefter identificeres og analyseres 

præmisserne for domstolens anvendelse af AFTL § 36 på konventionalboden. 

Herigennem vurderes det hvilke hensyn der ligger til grund for anvendelsen af AFTL 

§ 36 på konventionalboder.  

Domsanalyserne sammenfattes afslutningsvist i kapitlet, hvor de juridiske hensyn 

diskuteres enkeltvis. 

 

2.3.1. Domsanalyse af U.2011.284V 
Dommen omhandler en overtrædelse af en konkurrenceklausul i en ansættelses-

kontrakt mellem en vognmand og en transportørvirksomhed, som var sanktioneret 

med en konventionalbod på 100.000 kr. Boden blev nedsat til 25.000 kr. af 

landsretten i medfør af AFTL § 36.  

 

Sagens faktum 

A indgik i maj 2006 en kontrakt med en transportørvirksomhed, M. Kontrakten 

indeholdte en konkurrenceklausul, der forbød A at tage ansættelse hos eller på anden 
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vis have et samarbejde eller nogen form for erhvervsmæssig kontakt med 

konkurrerende virksomheder indtil 12 måneder efter samarbejdets ophør. 

Konkurrenceklausulen var sanktioneret med en konventionalbod, som udgjorde 

100.000 kr. pr. overtrædelse. 

A’s samarbejde med M ophørte i juli 2008. I november 2008 vikarierede A for en 

konkurrerende vognmand, N, og i den anledning forestod han kørsler for D, der 

fortsat anvendte vognmænd hos M til kørselsopgaver. Vikariatet varede 14 dage i alt. 

 

Domstolens præmisser 

Som præmis for den partielle ugyldiggørelse af konventionalboden, anfører 

landsretten følgende: 

 

”Den skete overtrædelse af konkurrenceklausulen har været meget kortvarig[…]”67 

 

”[…] overtrædelsen må antages at have haft en meget begrænset økonomisk 

betydning for M, idet et eventuelt tab vil forudsætte, at det ikke havde været muligt for 

N at ansætte en anden vikar, og idet et eventuelt tab størrelsesmæssigt vil være 

begrænset til de kørselsopgaver, som A udførte for N.”68 

 

”På denne baggrund, og henset til at den aftalte konventionalbod på 100.000 kr. 

ifølge konkurrenceklausulens formulering skal dække en række forskellige former for 

overtrædelser, tiltræder landsretten, at konventionalboden for A’s overtrædelse er 

nedsat i medfør af aftalelovens § 36, og at konventionalboden skønsmæssigt er fastsat 

til 25.000 kr.[…]”69 

 

Analyse 

Det fremgår af præmisserne for den partielle ugyldiggørelse, at der var tale om en 

meget kortvarig overtrædelse, som var af meget begrænset økonomisk betydning, 

samt den brede formulering af konkurrenceklausulen. Heraf kan der udledes følgende 

tre hensyn: 

 
                                                
67 U.2011.284V s. 2, anden spalte forneden. 
68 Ibid s. 2, anden spalte forneden. 
69 Ibid s. 2, anden spalte forneden. 
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1) Loyalitet (kortvarig overtrædelse) 

2) Den negative eksternalitet (begrænset økonomisk betydning) 

3) Koncipistreglen (konkurrenceklausulens formulering) 

 

Ad 1) Loyalitet 

I præmisserne anfører landsretten, at ”Den skete overtrædelse af konkurrence-

klausulen har været meget kortvarig[…]”.70 Vikariatet, og dermed overtrædelsen, 

varede kun i 14 dage. Dette kan tages til indtægt for, at der tages hensyn til loyalitet 

ved anvendelsen af AFTL § 36 på konventionalboder. I det pågældende tilfælde var 

den illoyale adfærd kun af begrænset omfang. Derfor burde enhver ulejlighed M 

måtte lide herved ligeledes være begrænset. Dette støtter ligeledes op om en 

hensynstagen til proportionalitet, da det ikke ville være proportionalt hvis 

konventionalboden skulle erlægges i sin helhed, når den krænkende adfærd kun er 

illoyal i begrænset omfang. 

 

Ad 2) Den negative eksternalitet 

Landsretten nævner endvidere, at ”[…] overtrædelsen må antages at have haft en 

meget begrænset økonomisk betydning[…]”71 dvs. en hensynstagen til den negative 

eksternalitet.  

Kontrahenterne har ikke klassificeret konventionalboden som værende udtryk for en 

fiksering af et erstatningsbeløb og det kan derfor ikke umiddelbart udledes at formålet 

er at holde principalen skadefri. Det kan derfor vække forundring, at domstolen tager 

hensyn til den negative eksternalitet. Det er ikke muligt at sige, om domstolen således 

foretager en formålsfortolkning af konventionalboden og herigennem vurderer, at 

bodens raison d’être netop er at holde principalen skadefri. Hvoraf det ville være 

naturligt, at tage hensyn til den negative eksternalitet. 

Hvis man følger tanken et skridt videre, hvor konventionalboden anses som en 

fiksering af et erstatningsbeløb, så er det dog paradoksalt at fordringshaverens 

retsstilling afhænger af dennes evne til at godtgøre sit tab, da fiksering af et 

erstatningsbeløb netop har til hensigt at frigøre fordringshaveren for denne byrde. 

                                                
70 U.2011.284V s. 2, anden spalte forneden. 
71 Ibid s. 2, anden spalte forneden. 
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Hvad enten domstolen foretager en formålsfortolkning eller ej, så kan det udledes, at 

der i det pågældende tilfælde tages hensyn til den negative eksternalitet ved 

anvendelsen af AFTL § 36 på konventionalboder. Der er altså en korrelation mellem 

eksternaliteten og rimeligheden af konventionalboden. Sagt med andre ord, så havde 

en opretholdelse af boden været mere sandsynlig, hvis skaden havde været større. 

Dette støtter ligeledes op om, at der tages hensyn til proportionalitet, da der her er tale 

om en ex post proportionalitetsvurdering. Konsekvensen heraf er at rimeligheden af 

en given konventionalbod først ultimativt kan vurderes ex post. 

 

Ad 3) Koncipistreglen 

Den sidste præmis for den partielle ugyldiggørelse er, ”[…] konkurrenceklausulens 

formulering skal dække en række forskellige former for overtrædelser[…]”72, altså en 

anvendelse af koncipistreglen, da konkurrenceklausulen fortolkes mod affatteren. 

Konkurrenceklausulen er affattet af M med henblik på at skulle dække en hel række 

forhold. Det vil sige at konventionalboden sandsynligvis er fastsat så højt, at den er 

tilstrækkelig effektiv til, at kunne internalisere selv de mest graverende 

misligholdelser. Denne brede og mere generelle formulering af konkurrenceklausulen 

kommer M til ugunst, da konventionalboden ikke er afstemt rimeligt i forhold til den 

aktuelle overtrædelse.  

Ovenstående kan endvidere tages til indtægt for, at der tages hensyn til 

proportionalitet. En konventionalbod der således er proportional i henseende til én 

overtrædelse er altså ikke nødvendigvis proportional i forhold til andre overtrædelser. 

Hertil bemærkes det, at det er umuligt at forudsige enhver tænkelig overtrædelse, 

hvorfor det er umuligt at koncipere en kontrakt, der er proportionalt afstemt i forhold 

til alle tænkelige overtrædelser. Dette illustreres fint ved følgende citat: ”[…] not 

even a lengthy and detailed contract can provide a buyer with protection for every 

conceivable contingency.”73 Det kan derfor være problematisk udelukkende at lade 

den ene part bære risikoen for kontraktens formulering. 

 

De tre ovenstående hensyn skal sammenholdes med, at M’s praksis med anvendelsen 

af konventionalbodsklausuler burde være kendt af A, og at flere af dennes kollegaer 

                                                
72 U.2011.284V s. 2, anden spalte forneden. 
73 Lookofsky (2008) s. 117. 
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havde måtte betale konventionalboder for lignende forhold.74 Dette kan tages til 

indtægt for, at konventionalboden var udtryk for parternes fælles vilje. 

Landsrettens formulering mht. forudsætningerne for tabet minder om en 

erstatningsretlig vurdering af årsagsforbindelse, dvs. forbindelsen mellem adfærden 

som konstituerer ansvarsgrundlaget og den indtrådte skade.75 I erstatningsretlig 

henseende er der tre grundlæggende betingelser, der skal opfyldes for at der foreligger 

et erstatningsansvar. For det første skal der være tale om et ansvarsgrundlag i form af 

culpa eller strengere ansvar.76 For det andet skal der være årsagsforbindelse77 mellem 

adfærden som konstituerer ansvarsgrundlaget og den indtrådte skade. For det tredje 

skal der være adækvans78 mellem den skadevoldende handling eller undladelse, og 

den konkrete skade.  

Det kan være problematisk, hvis landsretten ved anvendelsen af AFTL § 36 på 

konventionalbodsklausuler anlægger en erstatningsretlig vurdering af årsags-

forbindelse og adækvans i forhold til omkostningerne ved eksternaliteten. Herved 

undermineres hensigten med konventionalboden, da boden således afskæres fra at 

dække andre mere skjulte og afledte omkostninger, hvor betingelserne for 

årsagsforbindelse og adækvans ikke nødvendigvis er opfyldte.79  

 

Afslutningsvist bør det nævnes, at det ud fra dommens oplysninger ikke er muligt, at 

sige noget kvalificeret om, hvordan landsretten konkret regner sig frem til, at 

konventionalboden ”[…] skønsmæssigt[…]”80 skal nedsættes til netop 25.000 kr. 

Dette er gældende for samtlige af de analyserede domme hvor boden gøres partiel 

ugyldig. 

 
                                                
74 U.2011.284V s. 2, første spalte midtfor. 
75 Ibid s. 2, anden spalte forneden: ”[…] idet et eventuelt tab vil forudsætte, at det ikke havde været muligt for N at 
ansætte en anden vikar, og idet et eventuelt tab størrelsesmæssigt vil være begrænset til de kørselsopgaver, som A 
udførte for N.” 
76 Der er f.eks. objektivt ansvar for bilister jf. færdselslovens § 101, og for hundeejere jf. hundelovens § 8. 
77 Von Eyben & Isager (2011) s. 255, der er tale om årsagsforbindelse når: ”[…] den skadevoldende adfærd 
(handling eller undladelse) både er en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for skadens indtræden[…]” og 
modslutningsvist er der ikke tale om årsagsforbindelse når adfærden ”[…] hverken er en nødvendig eller en 
tilstrækkelig betingelse[…]” 
78 Adækvans er et spørgsmål om påregnelighed, dvs. om skadevolder kunne forvente, at handlingen, eller 
undladelsen heraf, ville resultere i den konkrete skade. Ibid (2011) s. 261. 
79 I det pågældende tilfælde er det dog begrænset hvor mange skjulte omkostninger der kan være forsaget af den 
negative eksternalitet, dog kan det f.eks. nævnes: afledte kørselsopgaver, administrations- og sagsomkostninger, 
herunder omkostninger ved opgørelse af tabet, samt tab af know-how til den konkurrerende virksomhed, tab af 
investeringen i at oplære A i virksomhedens interne forretningsgang. 
80 U.2011.284V s. 2, anden spalte forneden. 
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2.3.2. Domsanalyse af U.2011.263H 
Dommen omhandler en kundeklausul i en ansættelseskontrakt, som var sanktioneret 

med en konventionalbod på 75.000 kr., som blev nedsat til 25.000 kr. af landsretten i 

medfør af AFTL § 36. 

Dommen angår to forskellige spørgsmål, principalt hvorvidt kundeklausulen er 

overtrådt og i bekræftende fald subsidiært, hvorvidt konventionalboden er rimelig jf. 

AFTL § 36. Dommen er medtaget på trods af Højesterets underkendelse af 

landsrettens afgørelse mht. til det principale spørgsmål, da analysen tager 

udgangspunkt i landsrettens behandling af det subsidiære spørgsmål. Hvis Højesteret 

havde nået frem til det samme resultat som landsretten mht. det principale spørgsmål, 

så ville den ligeledes have behandlet konventionalbodsspørgsmålet. Det kan altså ikke 

udledes, hvorvidt de to instanser er af samme overbevisning eller ej mht. 

behandlingen af konventionalbodsspørgsmålet. Landsrettens behandling af det 

subsidiære spørgsmål er derfor relevant for den nærværende problemstilling. 

 

Sagens faktum 

A, der var ansat som elektriker hos B, indgik en aftale om at han mod et vederlag blev 

omfattet af en kundeklausul. Af kundeklausulen fremgik det, at A indtil 12 måneder 

efter sin fratrædelse var uberettiget til at udføre arbejde for de af B’s kunder, A havde 

arbejdet med under ansættelsen hos B og at han ved overtrædelse af klausulen skulle 

betale en konventionalbod svarende til 3 måneders grundløn. 

Kundeklausulen, herunder konventionalboden, var aftalt mellem parterne mod et 

vederlag som udgjorde et tillæg på 10% oven i den sædvanlige månedsløn, som var på 

25.000 kr. Kundeklausulen var tidsmæssigt begrænset, idet den udløb 3 år fra 

indgåelsen og inden for dette tidsrum alene kunne gøres gældende i en periode på 12 

måneder efter A’s fratræden. Den dertilhørende konventionalbod udgjorde, som 

nævnt ovenfor, 3 måneders løn per overtrædelse, altså 75.000 kr. 

Fra november 2006 til og med februar 2007 blev A udlejet til det konkurrerende 

selskab C, hvorefter A tog ansættelse hos C. 

 

Domstolens præmisser 

Som præmis for den partielle ugyldiggørelse, anfører landsretten følgende:  
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”Efter en samlet vurdering, hvori blandt andet indgår kompensationens størrelse, de 

begrænsede skadevirkninger af overtrædelsen af klausulen, oplysningerne om A’s 

lønmæssige forhold i den nye stilling og den begrænsede berigelse, som A har opnået 

ved overtrædelse af kundeklausulen, finder landsretten, at konventionalboden 

skønsmæssigt bør nedsættes til 25.000 kr., jf. aftalelovens § 36.”  

 

Landsretten anfører endvidere, at konventionalboden var affødt af, at B tidligere 

havde mistet sådanne medarbejdere til kunder81, samt at A modtog vederlag for at 

påtage sig klausulen82 og at indskrænkning i A’s beskæftigelsesmuligheder var af 

begrænset omfang.83 

 

Analyse 

Begrundelsen for den partielle ugyldiggørelse er en samlet vurdering af 

kompensationens størrelse, de begrænsede skadevirkninger, A’s lønmæssige forhold i 

den nye stilling og A’s begrænsede berigelse. Heraf kan der udledes følgende tre 

hensyn: 

 

1) Proportionalitet (kompensationens størrelse) 

2) Den negative eksternalitet (de begrænsede skadevirkninger) 

3) Berigelse (A’s lønmæssige forhold i den nye stilling og A’s begrænsede 

berigelse) 

 

Ad 1) Proportionalitet 

Som præmis for den partielle ugyldiggørelse anfører landsretten bl.a. ”[···] 

kompensationens størrelse[…]”84 for at påtage sig konventionalboden. Heraf kan det 

udledes, at landsretten ikke mener, at kompensationen er stor nok i forhold til 

konventionalboden. Modslutningsvist betyder dette, at en konventionalbod på 75.000 

kr. er for stor i forhold til kompensationen i det pågældende tilfælde. 

Konventionalboden skal altså være proportional med kompensationen, hvilket kan 

                                                
81 U.2011.263H s. 6, første spalte forneden. 
82 Ibid s. 6, første spalte foroven. 
83 Ibid s. 6, første spalte foroven. 
84 Ibid s. 6, første spalte forneden. 
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tages til indtægt for en hensynstagen til proportionalitet ved anvendelsen af AFTL § 

36 på konventionalboder.  

Der kan dog ikke siges noget entydigt om, hvornår en konventionalbod konkret anses 

for at være proportional, da proportionaliteten ikke kun skal ses i forhold til 

kompensationen. Proportionalitetsvurderingen er en helhedsvurdering, der også 

berører proportionalitet i forhold til de øvrige omstændigheder. F.eks. kunne det 

medtages, at boden i det pågældende tilfælde begrundes i hensynet til ikke at miste 

medarbejdere samt at indskrænkningen i A’s beskæftigelsesmuligheder var af 

begrænset omfang. 

 

Ad 2) Den negative eksternalitet 

Landsretten anfører endvidere ”[…] de begrænsede skadevirkninger[…]”.85 Dvs. en 

hensynstagen til den negative eksternalitet. Ligesom i U.2011.284V er der en 

korrelation mellem eksternaliteten og rimeligheden af konventionalboden og som 

anført betyder dette at rimeligheden af en given konventionalbod først ultimativt kan 

vurderes ex post. 

 

Ad 3) Berigelse 

De to sidste præmisser angår det samme forhold og behandles derfor under ét. Det 

drejer sig om, ”[…] A’s lønmæssige forhold i den nye stilling og den begrænsede 

berigelse, som A har opnået ved overtrædelse af kundeklausulen[…].86 Dvs. en 

hensynstagen til agentens berigelse ved misligholdende adfærd. Der er altså en 

sammenhæng mellem rimeligheden af konventionalboden og den krænkende parts 

berigelse. Sagt med andre ord, så havde en konventionalbod på 75.000 kr. været mere 

rimelig, hvis A havde tjent endnu mere ved sin misligholdende adfærd, ceteris 

paribus. 

Ovenstående støtter ligeledes op omkring hensynet til loyalitet. Det kan i den 

forbindelse betegnes som illoyalt, hvis A forsøger at opnå berigelse ved sin 

krænkende adfærd. 

 

                                                
85 U.2011.263H s. 6, første spalte forneden. 
86 Ibid s. 6, første spalte forneden. 



 32 

Sammenholder man disse tre hensyn, lader det til at domstolen ser på den samlede 

ressourceallokering mellem parterne. Der var tale om en begrænset berigelse hos A og 

et begrænset tab hos B, hvilket medvirkede, at konventionalboden ligeledes blev 

begrænset (partiel ugyldiggørelse).  

 

2.3.3. Domsanalyse af U.2007.1949V 

Dommen omhandler en konkurrenceklausul i en direktørkontrakt, som var 

sanktioneret med en konventionalbod på 200.000 kr. Boden blev nedsat til 50.000 kr. 

af byretten i medfør af AFTL § 36. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse. 

 

Sagens faktum 

I 2002 blev A ansat som direktør i selskabet T med en dertil hørende direktørkontrakt. 

Kontrakten indeholdte en konkurrenceklausul, der forbød A indtil 12 måneder efter 

fratrædelse, at beskæftige sig med eller på anden vis drive konkurrerende virksomhed. 

Klausulen var sanktioneret med en konventionalbod på 200.000 kr. 

I januar 2005 opsagde A sin stilling. Efter fratrædelsen oprettede A en hjemmeside 

som drev konkurrerende virksomhed. 

 

Domstolens præmisser 

Byrettens præmisser anvendes, da disse er stadfæstet af landsretten. Som præmis for 

den partielle ugyldiggørelse af konventionalboden, anfører byretten følgende:  

 

”På baggrund af at A ophørte virksomheden straks efter sagsøgerens henvendelse, og 

at det må lægges til grund, at han ikke opnåede nogen omsætning og heller ikke 

forårsagede omsætningstab eller udgifter for sagsøgeren[…]”87 

 

Analyse 

Begrundelsen for den partielle ugyldiggørelse er, at A ophørte virksomheden straks 

efter sagsøgerens henvendelse, at han ikke opnåede nogen omsætning samt at han 

ikke forsagede omsætningstab eller udgifter for sagsøgeren. Heraf kan der udledes 

følgende tre hensyn: 

 

                                                
87 U.2007.1949V s. 4, anden spalte forneden. 
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1) Loyalitet (A ophørte sin virksomhed straks efter henvendelse) 

2) Berigelse (A opnåede ikke nogen omsætning) 

3) Den negative eksternalitet (ingen omsætningstab eller udgifter) 

 

Ad 1) Loyalitet 

Byretten anfører, at ”[…] A ophørte virksomheden straks efter sagsøgerens 

henvendelse[…]88. Det er altså en formildende omstændighed, at A ophører sin 

konkurrencestridende virksomhed straks efter henvendelsen fra T. Modslutningsvist 

havde konventionalboden været mere acceptabel i sin helhed, hvis A havde fortsat 

den krænkende adfærd. Hvis påbegyndelsen af den krænkende adfærd kan betegnes 

som illoyal, så kan det betegnes som loyalt at ophøre den. Dette kan tages til indtægt 

for at der tages hensyn til loyalitet. Hertil bemærkes det, at det er uklart hvorvidt A 

var i god tro ved påbegyndelsen af sin krænkende adfærd. 

 

Ad 2) Berigelse 

Landsretten anfører endvidere, at A ”[…] ikke opnåede nogen omsætning[…]”89 ved 

sin konkurrencestridende virksomhed. Dette støtte op om at der tages hensyn til 

berigelsen ved den misligholdende adfærd. 

Byretten anvender ordet ”[…] omsætning[…]”90 og ordlyden varierer således fra 

ordlyden i U.2011.263H, hvor ordet ”[…] berigelse[…]”91 blev anvendt. Essensen er 

dog den samme, da ordet omsætning blot betegner den samlede indtægt uden 

forbehold for udgifterne. Derfor kan der igen påvises en korrelation mellem 

rimeligheden af konventionalboden og den krænkende parts berigelse. Sagt med andre 

ord, så havde en konventionalbod på 200.000 kr., ceteris paribus, været mere rimelig i 

sin helhed, hvis A havde tjent mere ved sin misligholdende adfærd. 

 

Ad 3) Den negative eksternalitet 

Afslutningsvist anfører landsretten, at A ”[…] ikke forårsagede omsætningstab eller 

udgifter for sagsøgeren[…]”92. Dvs. en hensynstagen til den negative eksternalitet. 

                                                
88 U.2007.1949V s. 4, anden spalte forneden. 
89 Ibid s. 4, anden spalte forneden. 
90 Ibid s. 4, anden spalte forneden. 
91 U.2011.263H s. 6, første spalte forneden. 
92 U.2007.1949V s. 4, anden spalte forneden. 
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2.3.4. Domsanalyse af SH2006.H-0066-05 
Dommen omhandler en konsulentrammeaftale mellem to selskaber i et 

erhvervsforhold. Aftalen indeholdte en konkurrenceklausul, som var sanktioneret med 

en konventionalbod på 750.000 kr. pr. overtrædelse. Boden blev nedsat til 250.000 kr. 

pr. overtrædelse af Sø- og Handelsretten i medfør af AFTL § 36. 

 

Sagens faktum 

I oktober 2004 indgik WM-data og Neoprocess en konsulentrammeaftale, som 

dækkede konsulentydelser leveret af WM-data til Neoprocess. Aftalen indeholdte en 

konkurrenceklausul, der forbød Neoprocess indtil 12 måneder efter samarbejdets 

ophør, aktivt at ansætte eller på anden måde tilknytte WM-datas konsulenter uden 

WM-datas samtykke. Klausulen var sanktioneret med en konventionalbod på 750.000 

kr. pr. overtrædelse.  

Neoprocess ansatte i juni 2005 to af WM-datas konsulenter. Det fremgår ikke af 

dommen, at samarbejdet skulle være ophørt på dette tidspunkt. 

 

Det bemærkes, at WM-data er et børsnoteret selskab med ca. 750 medarbejdere i 

Danmark. Selskabet indgår i WM-koncernen, der tillige er repræsenteret i Sverige, 

Norge og Finland. I forhold hertil er Neoprocess et relativt lille selskab med blot 21 

ansatte. 

 

Domstolens præmisser 

Sø- og Handelsretten konkluderer, med dissens (2 dommere mod 1), at der er tale om 

en overtrædelse af konkurrenceklausulen. Som præmis for den partielle 

ugyldiggørelse af konventionalboden, anfører Sø- og Handelsretten følgende: 

 

”[…] den aftalte konventionalbod er usædvanlig høj for branchen[…]”93 

 

Herudover er det værd at medtage, hvad Sø- og Handelsretten anfører mht. 

ansættelsesforbuddet der ønskes beskyttet ved konventionalboden: 

 

                                                
93 SH 2006 H-0066-05 s. 5, anden spalte midt for. 
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”Under henvisning til behovet for en effektiv beskyttelse mod rekruttering af 

virksomhedens medarbejdere er der ikke grundlag for en indskrænkende fortolkning 

af rammeaftalens ansættelsesforbud.”94 

 

Analyse 

Sø- og Handelsretten anfører kun én præmis for den partielle ugyldiggørelse, nemlig 

at boden er usædvanlig høj for branchen. Herudover fremgår det, at der ikke er 

grundlag for en indskrænkende fortolkning af ansættelsesforbuddet pga. behovet for 

en effektiv beskyttelse mod rekruttering af virksomhedens medarbejdere. Heraf kan 

der udledes følgende to hensyn: 

 

1) Proportionalitet (usædvanlig høj for branchen) 

2) Loyalitet (behovet for en effektiv beskyttelse mod rekruttering af 

virksomhedens medarbejdere) 

Ad 1) Proportionalitet 

Sø- og Handelsretten anfører, at ”[…] den aftalte konventionalbod er usædvanlig høj 

for branchen[…]”95 Dette er med til at bekræfte, at der tages hensyn til 

proportionalitet ved anvendelsen af AFTL § 36 på konventionalboder. I det 

pågældende tilfælde er boden således ikke proportional med de konventionalboder, 

der sædvanligvis anvendes i den pågældende branche i tilsvarende forhold. 

Det bør nævnes, at Sø- & Handelsretten er en specialdomstol med særlig 

branchekendskab i modsætning til de almindelige domstole. Derfor kan det tænkes at  

Sø- og Handelsretten vil være mere tilbøjelig til at lægge særlig vægt på 

branchesædvaner end de øvrige domstole. 

 

Ad 2) Loyalitet 

Derudover fandt Sø- og Handelsretten, at der ikke er grundlag for en indskrænkende 

fortolkning af ansættelsesforbuddet pga. ”[…]behovet for en effektiv beskyttelse mod 

rekruttering af virksomhedens medarbejdere.”96 Sø- og Handelsretten accepterer 

således ansættelsesforbuddet, da det er begrundet i et anerkendelsesværdigt 

                                                
94 SH 2006 H-0066-05 s. 5, anden spalte foroven. 
95 Ibid s. 5, anden spalte midtfor. 
96 Ibid s. 5, anden spalte foroven. 
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beskyttelseshensyn. Dette kan forstås, som at ansættelsesforbuddet er begrundet i et 

loyalt beskyttelseshensyn, hvorefter konventionalboden i det pågældende tilfælde 

siges at forfølge en loyal interesse. Dette indikerer, at der tages hensyn til loyalitet. 

Sagt med andre ord, så havde konventionalboden sandsynligvis været mindre rimelig 

hvis den ikke forfulgte en loyal interesse. 

 

Dommen er med til at belyse anvendeligheden af AFTL § 36 i rene erhvervsforhold. 

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen,97 at domstolen bør udvise særlig 

tilbageholdenhed med at ændre på aftalevilkår i rene erhvervsforhold. Det kan således 

være problematisk, hvis det pågældende aftalevilkår bygger på økonomiske og 

risikomæssige overvejelser.98 Dvs. den vurdering af gevinstchancer og tabsrisici, som 

WM-data og Neoprocess bevidst har foretaget. 

Som anført blev AFTL § 36 indført efter et ønske fra lovgivers side om mere 

forbrugerbeskyttelse og for at undgå, at den overlegne part i kontraktuelle 

arrangementer drager fordel af vilkår, der ensidigt tjener dennes interesser. Det kan 

derfor tænkes, at Sø- og Handelsretten har haft parternes indbyrdes styrkeforhold in 

mente ved den partielle ugyldiggørelse af konventionalboden, da WM-data er et 

væsentligt større selskab end Neoprocess. 

 

2.3.5. Domsanalyse af U.2004.2894H 
Dommen omhandler en overenskomstaftale i forbindelse med opsplitning af en 

koncern. Overenskomstaftalen indeholdte en konkurrenceklausul, som var 

sanktioneret med en konventionalbod på 500.000 kr. pr. overtrædelse. Landsretten 

fandt, at der var tale om fire overtrædelser af konkurrenceklausulen, men nedsatte 

konventionalboden i medfør af AFTL § 36 til en samlet bod på 350.000 kr. Dommen 

blev stadfæstet af Højesteret i henhold til landsrettens præmisser. 

 

 

 

 

                                                
97 Folketingstidende (1994/1995), tillæg A, s. 352: ”Det forudsættes, at der udvises særlig tilbageholdenhed med 
at ændre aftalevilkår i rene erhvervsforhold, hvor aftalen bl.a. bygger på økonomiske og risikomæssige 
overvejelser m.v.” 
98 Folketingstidende (1994/1995), tillæg A, s. 352. 
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Sagens faktum 

A og B havde gennem fælles selskaber drevet virksomhed med frysehuse, spedition 

og transport. I 1999 indgik de aftale om opdeling af koncernens selskaber, idet de 

samtidig indgik en konkurrenceklausul, hvorefter A var uberettiget til direkte eller 

indirekte at beskæftige sig med drift af frysehuse under enhver form, mens B var 

uberettiget til direkte eller indirekte at beskæftige sig med speditions- og 

transportvirksomhed under enhver form bortset fra shippingvirksomhed. 

Konventionalboden var på 500.000 kr. pr. overtrædelse. 

Kort tid efter opdelingen af virksomheden opstod der uoverensstemmelse om 

forståelsen af ordet »shippingvirksomhed« i konkurrenceklausulen. B, der havde 

overtaget frysehusvirksomheden, havde således i tilknytning til nogle aftaler om 

søtransport indgået aftaler om transport over land af varerne fra de pågældende havne. 

Han henviste bl.a. til, at klausulen måtte forstås således, at han alene skulle afstå fra 

speditionsvirksomhed og international landtransport.  

 

Domstolens præmisser 

Som præmis for den partielle ugyldiggørelse af konventionalboden, anfører 

landsretten følgende: 

 

”Efter en samlet vurdering af parternes overenskomst, herunder at § 11 indeholder en 

vis uklarhed vedrørende omfanget af B’s erhvervsbegrænsninger, som begge parter 

må bære ansvaret for, nedsættes konventionalboden for ovennævnte fire forhold efter 

aftalelovens § 36 til 350.000 kr. Det er herved endvidere tillagt betydning, at det er 

uklart, i hvilket omfang overtrædelserne reelt har haft betydning for sagsøgernes 

indtjeningsmuligheder.”99 

 

Ovenstående skal dog ses i lyset af landsrettens øvrige udtalelser mht. uklarhed. I 

forbindelse med uklarheden omkring hvilke aktiviteter der kan anses for omfattet af 

begrebet »shippingvirksomhed«, anfører landsretten, at det i parternes overenskomst 

fremgår følgende: 

 

                                                
99 U.2004.2894H s. 6, anden spalte foroven. 
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”[…] at B ikke er berettiget til at beskæftige sig med drift af speditions- og 

transportvirksomhed under enhver form bortset fra shippingvirksomhed. Shipping 

virksomhed udgør således efter bestemmelsen en undtagelse i forhold til anden 

transportvirksomhed. Det har på denne baggrund formodningen mod sig, at B – i 

tilknytning til søtransport – kan beskæftige sig med transport til lands i noget 

væsentligt omfang.”100  

 

Herudover anfører landsretten følgende, mht. konventionalbodens bredde, samt 

uklarheden af begrebet »hver overtrædelse«: 

 

”Det er ikke klart, hvad parterne har ment med begrebet ’hver overtrædelse’, og en 

konventionalbod af den anførte størrelse skal dække mange forskellige former for 

overtrædelse af konkurrenceklausulen.”101 

 

Analyse 

Den partielle ugyldiggørelse begrundes med, at der var uklarhed vedrørende B’s 

erhvervsbegrænsninger, hvilket begge parter bærer ansvaret for og at det var uklart 

om overtrædelserne reelt har haft betydning for A’s indtjeningsmuligheder. Heraf kan 

der udledes følgende to hensyn: 

 

1) Koncipistreglen (uklarhed vedrørende B’s erhvervsbegrænsninger, hvilket 

begge parter bærer ansvaret for) 

2) Den negative eksternalitet (uklart om overtrædelserne reelt har haft 

betydning for A’s indtjeningsmuligheder) 

 

Ad 1) Koncipistreglen 

Landsretten anfører, at der er ”[…] uklarhed vedrørende omfanget af B’s 

erhvervsbegrænsninger, som begge parter må bære ansvaret for[…]”102 Uklarheden 

drejer sig bl.a. om begrebet »shippingvirksomhed«, samt hvad der menes med »hver 

overtrædelse«. Dette bekræfter, at der tages hensyn til koncipistreglen ved 

anvendelsen af AFTL § 36 på konventionalboder.  
                                                
100 U.2004.2894H s. 6, første spalte midtfor. 
101 Ibid s. 6, anden spalte foroven. 
102 Ibid s. 6, første spalte midtfor. 
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Det kommer B til gunst, at han har svært ved at vurdere lovligheden af sine 

dispositioner. Uklarheden illustreres ved at landsretten finder det nødvendigt at 

foretage en ordlydsfortolkning af parternes overenskomstaftale for at afgøre i hvilket 

omfang, konkurrenceklausulen er blevet krænket. 103  

Begge parter har været med til at affatte aftalen og er således begge koncipister i 

juridisk forstand. I forlængelse heraf, og i overensstemmelse med koncipistreglen, 

anfører landsretten, at begge parter må bære ansvaret for uklarheden. Spørgsmålet er 

således, hvorfor uklarheden umiddelbart kun kommer den ene part til ugunst. Dette 

kan fortolkes som, at hvis B ikke havde været medkoncipist, så havde landsretten 

muligvis sat konventionalboden yderligere ned. 

At koncipistreglen finder anvendelse bestyrkes yderligere ved, at landsretten i sine 

præmisser anfører, at det er uklart hvad der menes med »hver overtrædelse«, da ”[…] 

en konventionalbod af den anførte størrelse skal dække mange forskellige former for 

overtrædelse af konkurrenceklausulen.” 104 Konventionalboden er altså ikke afstemt i 

forhold til hver overtrædelse. Dette kan ligeledes være med til at bekræfte hensynet til 

proportionalitet. 

 

Ad 2) Den negative eksternalitet 

Landsretten anfører endvidere, ”[…] at det er uklart, i hvilket omfang 

overtrædelserne reelt har haft betydning for sagsøgernes indtjeningsmuligheder.”105 

Ordet ”[…] reelt[…]” antyder at der udelukkende tages højde for de faktiske 

indtrufne omkostninger. A bærer altså bevisbyrden ved, at skulle godtgøre 

omkostningerne ved eksternaliteten. Dette er paradoksalt, da 

konventionalbodsklausulen netop har til hensigt at frigøre A for denne byrde. Hertil er 

det væsentligt at bemærke, at det kræver tid og ressourcer at skulle opgøre 

omkostningerne ved eksternaliteten og føre bevis herfor. 

 

 

 

                                                
103 U.2004.2894H s. 6, første spalte midtfor. 
104 Ibid s. 6, anden spalte foroven. 
105 Ibid s. 6, anden spalte foroven. 
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2.3.6. Domsanalyse af U.2004.2400H 
Dommen omhandler en leverandørkontrakt mellem to selskaber angående bestillinger 

af hhv. 50 og 200 plastemner til en værdi af hhv. 161.625 SEK og 257.929 SEK. 

Kontrakten var sanktioneret med en konventionalbod i tilfælde af forsinkelse, på hhv. 

11.500 SEK og 50.000 SEK pr. dag, hvilket forløb sig til en samlet bod på 1.434.000 

SEK. Højesteret fandt, at de aftalte konventionalbøder pr. dag og de samlede 

bodsbeløb stod i markant misforhold til kontraktsummerne og nedsatte den samlede 

bod til 100.000 SEK i medfør af AFTL § 36. 

 

Sagens faktum 

Formplast leverede elementer til indeklimaanlæg, som Aqua-Wall producerede og 

forhandlede. Den 24 februar 1999 indgik parterne to aftaler om Formplasts betaling af 

konventionalbod i anledning af forsinkelse med levering. Den ene aftale angik en 

leverance til en samlet kontraktsum på 161.625 SEK, hvor der allerede var indtrådt 

forsinkelse. Her blev boden aftalt til 11.500 SEK pr. dag regnet fra d. 1 februar 1999, 

hvilket førte til et samlet bodsbeløb på 721.280 SEK, hvoraf de 276.000 SEK allerede 

var påløbet på aftaletidspunktet. Den anden aftale angik en ny bestilling af yderligere 

200 plast emner til den samlede kontraktsum af 257.929 SEK, hvor Formplast i 

tilfælde af forsinkelse skulle betale en konventionalbod på 50.000 SEK pr. dag. 

Denne nye leverance blev også forsinket. Forsinkelserne på de to leverancer førte til 

et samlet bodsbeløb på 1.434.000 SEK. 

 

Domstolens præmisser 

Som præmis for den partielle ugyldiggørelse anfører Højesteret følgende: 

 

”Højesteret finder, at de aftalte konventionalbøder pr. dag og de samlede bodsbeløb 

står i markant misforhold til kontraktsummerne. Aqua-Wall har heroverfor ikke 

sandsynliggjort – eller overhovedet søgt at påvise – at selskabet havde udsigt til at 

ville lide eller faktisk har lidt tab af en sådan størrelse, at de aftalte 

konventionalbøder pr. dag og de samlede bodsbeløb står i rimeligt forhold hertil. På 

denne baggrund finder Højesteret, at begge aftaler i medfør af aftalelovens § 36 bør 

tilsidesættes således, at bodsbeløbene nedsættes meget betydeligt. Højesteret finder, 
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at det samlede bodsbeløb vedrørende de to aftaler passende kan nedsættes til 100.000 

SEK svarende til det acontobeløb, Formplast betalte i marts 1999”106 

 

Analyse 

Det fremgår af præmisserne for den partielle ugyldiggørelse, at de samlede bodsbeløb 

står i markant misforhold  til kontraktsummerne samt at der ikke er sandsynliggjort et 

eventuelt og/eller faktisk tab af en sådan størrelse, at konventionalboden står i rimeligt 

forhold hertil. Heraf kan der udledes følgende to hensyn: 

 

1) Proportionalitet (markant misforhold mellem konventionalboden og 

kontraktsummen) 

2) Den negative eksternalitet (ingen sandsynliggørelse af et eventuelt og/eller 

faktisk tab af en sådan størrelse, at konventionalboden står i rimeligt forhold 

hertil) 

 

Ad 1) Proportionalitet 

Den partielle ugyldiggørelse begrundes af Højesteret ved, ”[…] de aftalte 

konventionalbøder pr. dag og de samlede bodsbeløb står i markant misforhold til 

kontraktsummerne.”107 Højesteret vurderer i det pågældende tilfælde, at en 

konventionalbod, der samlet set er mere end 3 gange så stor som den samlede 

kontraktsum, står i markant misforhold hertil. Heraf kan det udledes, at der tages 

hensyn til proportionalitet ved anvendelsen af AFTL § 36 på konventionalboder.  

Det nævnte misforhold kan også ses som manglende proportionalitet mellem 

konventionalboden og den samlede kontraktsum. Der kan dog ikke siges noget 

entydigt om, hvor grænsen trækkes. 

 

Ad 2) Den negative eksternalitet 

Højesteret anfører endvidere, at ”Aqua-Wall har heroverfor ikke sandsynliggjort – 

eller overhovedet søgt at påvise – at selskabet havde udsigt til at ville lide eller faktisk 

har lidt tab af en sådan størrelse, at de aftalte konventionalbøder pr. dag og de 

                                                
106 U.2004.2400H s. 8 første spalte midtfor. 
107 Ibid s. 8 første spalte midtfor. 
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samlede bodsbeløb står i rimeligt forhold hertil.”108 Dvs. en hensynstagen til den 

negative eksternalitet. 

 

Foruden de to ovennævnte hensyn giver dommen anledning til en tangerende 

diskussion, der kan være med til at belyse den nærværende problemstilling. 

Aftalen vedrørende de to konventionalboder på hhv. 11.500 SEK og 50.000 SEK pr. 

dag kan umiddelbart synes eksorbitant i forhold til en samlet kontraktsum på 419.554 

SEK. Dette skal dog ses i lyst af, at kontrahenterne i den pågældende sag begge er 

erhvervsdrivende samt at leverandørkontrakten er indgået i og for deres erhverv. 

Parterne handler altså indenfor deres fagområder og kan derfor betegnes som 

fagkyndige. Leverandørkontrakten er altså udarbejdet med en høj grad af faglig 

kompetence, hvor parterne i den forbindelse har foretaget en økonomisk og 

risikomæssig vurdering af deres gevinstchancer og tabsrisici. Sø- og Handelsretten, 

som var den forrige instans, anfører i den forbindelse at: ”Aftalen var 

forretningsmæssigt begrundet i Aqua-Walls ønske om snarlig levering af varer, fordi 

man ikke havde varer på lager, og fordi man var i en højsæson. Fra Formplasts side 

var aftalen blandt andet begrundet i ønsket om yderligere leverancer til Aqua-Wall 

der havde fået en betydelig kunde i Rentokil UK.”109 Aftalen vedrørende de to 

konventionalboder er begrundet i loyal interesse fra begge parter. Det bør ligeledes 

erindres, at misligholdelsen fra Formplasts side stadig verserede på aftaletidspunktet, 

hvorfor Aqua-Wall må have været betænkelig ved at indgå en ny og større bestilling 

af plastemner. Fra Aqua-Wall’s side var boden således begrundet i en reel bekymring 

vedrørende Formplasts leveringsdygtighed. Boden var fra Formplasts side begrundet i 

at sælge flere produkter til Aqua-Wall. Formplast ønskede altså at bevise, at 

misligholdelsen ikke ville ske igen og at Aqua-Wall kunne stole på rettidig levering af 

den nye bestilling og rettidig levering af eventuelle fremtidige bestillinger. I lyset 

heraf må aftalen vedrørende de to konventionalboder derfor betragtes, som værende 

udtryk for parternes fælles vilje. 

Det kan derfor vække forundring, at Højesteret vælger at nedsætte boden i så høj 

grad, dvs. fra 1.434.000 SEK til 100.000 SEK. Hertil bør det nævnes, at det ikke er 

hensigten med AFTL § 36 at ændre på den vurdering af gevinstchancer og tabsrisici, 

                                                
108 U.2004.2400H s. 8 første spalte midtfor. 
109 Ibid s. 6 anden spalte midtfor. 
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som de erhvervsdrivende har foretaget.110 Det er ligeledes påfaldende at bemærke, at 

boden øjensynligt ikke var høj nok til få Formplast til at prioritere deres forpligtelse 

overfor Aqua-Wall. Det skal hertil noteres, at Formplast indgår i Bo Andrén 

koncernen, som har 170 ansatte og omsætter for 160 mio. SEK årligt.111 

 

Afslutningsvist bemærkes det, at det ud fra dommens oplysninger ikke er muligt at 

sige noget kvalificeret om, hvordan Højesteret konkret regner sig frem til, at 

konventionalboden ”passende” skal nedsættes til netop 100.000 SEK svarende til det 

allerede erlagt acontobeløb. Det er klart at hvis skønnet, ud fra en rimelighedsmæssig 

helhedsvurdering, fører til et beløb i nærheden af 100.000 SEK svarende til størrelsen 

på det allerede erlagte acontobeløb, så spares parterne for yderligere tovtrækkeri ved, 

at domstolen sætter boden til netop 100.000 SEK. I lyset af ovenstående, virker det 

dog usandsynligt, at en rimelighedsvurdering skulle føre til et beløb i nærheden af 

100.000 SEK. Boden virker således tilfældig og mere betinget af acontobeløbet end af 

sagens faktiske omstændigheder, hvorfor man kunne spekulere, om Højesteret ville 

have sat boden til f.eks. 200.000 SEK hvis acontobeløbet i stedet havde været 200.000 

SEK. 

 

2.3.7. Domsanalyse af U.2000.1237V 

Dommen omhandler en konkurrenceklausul i en ansættelseskontrakt, som var aftalt 

mellem et bager- og konditorvikarfirma og en af dens ansatte. Klausulen var 

sanktioneret med en konventionalbod på 50.000 kr. Boden blev nedsat til 25.000 kr. 

af landsretten i medfør af AFTL § 36. 

 

Sagens faktum 

I marts 1998 accepterede B en konkurrenceklausul i forbindelse med sin ansættelse i 

bager- og konditorvikarfirmaet F. Det fremgik af klausulen, at B i tilfælde af 

ansættelsens ophør ikke måtte tage ansættelse i eller påbegynde egen konkurrerende 

virksomhed i en periode på op til et år efter ansættelsens ophør. Klausulen var 

sanktioneret med en konventionalbod på 50.000 kr. 

                                                
110 Folketingstidende (1994/1995), tillæg A, s. 352: ”Det forudsættes, at der udvises særlig tilbageholdenhed med 
at ændre aftalevilkår i rene erhvervsforhold, hvor aftalen bl.a. bygger på økonomiske og risikomæssige 
overvejelser m.v.” 
111 U.2004.2400H s. 5 første spalte midtfor. 
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B opsagde sin stilling til fratræden d. 5 september 1998 og påbegyndte herefter 

selvstændig konkurrerende bager- og konditorvikarvirksomhed d. 15 september 1998. 

I forbindelse hermed tog B kontakt til adskillige bagermestre, herunder bagermestre 

der var kunder hos F, hvorefter B udførte arbejde for disse, tillige de bagermestre som 

var kunde hos F.  

B’s virksomhed, der ikke nåede at få nogen ansatte, ophørte d. 10 september 1999.  

 

Domstolens præmisser 

Som præmis for den partielle ugyldiggørelse anfører landsretten følgende: 

 

”Appellanten er ikke fremkommet med oplysninger om omsætningen i sin virksomhed, 

men det må efter det oplyste om virksomheden, herunder om det forholdsvis korte 

tidsrum, hvori den eksisterede, antages, at indtjeningen har været af beskeden 

størrelse, og at virksomheden nærmest har haft lønmodtageragtig karakter.”112 

 

Analyse 

Den partielle ugyldiggørelse begrundes med, at indtjeningen ved den krænkende 

adfærd var af beskeden størrelse. Heraf kan der udledes følgende hensyn: 

 

1) Berigelse (beskeden indtjening, nærmest lønmodtageragtig karakter) 

 

Ad 1) Berigelse 

Landsretten anfører, at ”[…] indtjeningen har været af beskeden størrelse[…]”113 

Dvs. en hensynstagen til berigelse. Dette hensyn er allerede behandlet i analysen af 

U.2011.263H og U.2007.1949V. I overensstemmelse med disse domme kan det også 

her påvises en korrelation mellem rimeligheden af konventionalboden og den 

krænkende parts berigelse. Sagt med andre ord, så havde en konventionalbod på 

50.000 kr., ceteris paribus, været mere rimelig i sin helhed, hvis B havde tjent mere 

ved sin misligholdende adfærd. 

 

                                                
112 U.2000.1237V s. 2 anden spalte forneden. 
113 Ibid s. 2 anden spalte forneden. 
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Landsrettens resultat kan dog vække forundring, da overtrædelsen er meget illoyal og 

grov. Det fremgår af sagens oplysninger, at B starter en virksomhed, der er identisk 

med F’s virksomhed og tager kontakt til F’s kundekreds. Overtrædelsen er ikke blot 

foretaget med forsæt114, men angår også direkte det element som ønskes beskyttet ved 

konventionalboden. Landsretten vælger desuagtet at nedsætte boden og det lader 

således ikke til, at B’s illoyale adfærd kommer ham til ugunst. Dette virker 

besynderligt når domstolen tager hensyn til loyalitet i dommene U.2011.284V, 

U.2007.1949V og SH2006.H-0066-05. Det er dog ikke muligt ud fra dommens 

oplysninger, at sige noget entydigt konkret herom. 

 

2.3.8. Domsanalyse af U.1994.841H 

Dommen omhandler en overdragelsesaftale i et erhvervsforhold i forbindelse med 

salget af en pub. Aftalen indeholdte en konkurrenceklausul, som var sanktioneret med 

en konventionalbod på 500.000 kr. Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at 

nedsætte boden i medfør af AFTL § 36. 

 

Sagens faktum 

M, der i flere år havde drevet pub i stueetagen i Hørsholm Midtpunkt, åbnede i marts 

1989 en bar på 1. sal. I april 1989 solgte han pubben for 3.750.000 kroner, hvoraf 

1.875.000 kroner var goodwill. Salgsaftalen indeholdte en konkurrenceklausul, 

hvorefter M påtog sig pligt til ikke at ændre omfanget af baren. Klausulen var 

sanktioneret med en konventionalbod på 500.000 kr. 

På tidspunktet for kontraktindgåelsen havde M kun opstillet to borde med tilhørende 

stole umiddelbart udenfor barlokalet. I den efterfølgende periode indtil 1. april 1991 

blev der serveret og indtaget drikkevarer fra baren på hele torvarealet. Torvet tilhørte 

centeret, som havde opstillet borde og stole i forbindelse med oprettelsen af et 

delikatessetorv. 

 

Domstolens præmisser 

Som præmis for, at opretholde konventionalboden i sin helhed, anfører Højesteret 

følgende: 

 

                                                
114 Handling foretaget med viden og vilje. 
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”Efter overtrædelsernes karakter og omfang samt størrelsen af den betalte goodwill 

findes der ikke grundlag for i medfør af aftalelovens § 36 at nedsætte 

konventionalboden.”115 

 

Analyse 

Konventionalbodens opretholdes som følge af overtrædelsens karakter og omfang, 

samt størrelsen af den betalte goodwill. Heraf kan der udledes følgende to hensyn: 

 

1) Loyalitet (overtrædelsens karakter og omfang) 

2) Proportionalitet (størrelsen af den betalte goodwill) 

 

Ad 1) Loyalitet 

Højesteret anfører ”[…] overtrædelsernes karakter og omfang[…]”116 som præmis 

for opretholdelsen. I det pågældende tilfælde angik overtrædelsen selve kernen i 

konkurrenceklausulen og er således sværere at undskylde med simpel uagtsomhed. 

Derfor kan overtrædelsen muligvis ses som en illoyal adfærd, der er fortaget med 

forsæt. Højesteret finder altså, at M’s illoyale adfærd bør komme ham til ugunst. 

Modslutningsvist havde det muligvis været en formildende omstændighed, hvis 

overtrædelsen angik et mere perifert område af konkurrenceklausulen, dvs. hvis den 

krænkende adfærd havde været knap så illoyal. Denne ovennævnte illoyale adfærd 

bestyrkes yderligere ved overtrædelsens omfang i det pågældende tilfælde. Heraf kan 

det igen bekræftes at der tages hensyn til loyalitet ved anvendelsen af AFTL § 36 på 

konventionalboder.  

 

Ad 2) Proportionalitet 

Højesteret anfører endvidere ”[…] størrelsen af den betalte goodwill[…]”117. Ved 

erhvervelsen af pubben blev der betalt 1.875.000 kr. for goodwill, dvs. et vederlag for 

kundekredsen, det foreliggende indtjeningspotentiale, samt den oparbejdede know-

how mv. Det følger af loyalitetsprincippet, at M ved modtagelsen af dette vederlag 

påtager sig en pligt til ikke at underminere denne goodwill via illoyal adfærd. Dette 

stemmer overens med M’s pligt, jf. konkurrenceklausulen. Vederlaget på 1.875.000 
                                                
115 U.1994.841H s. 4 første spalte forneden. 
116 Ibid s. 4 første spalte forneden. 
117 Ibid s. 4 første spalte forneden. 
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kr. kan således i et vis omfang ses som kompensation for, at M påtager sig 

konkurrenceklausulen og den dertilhørende konventionalbod på 500.000 kr. Hvis man 

sammenholder dette med den ovennævnte præmis, må man konkludere at Højesteret 

finder, at boden er proportional i forhold til vederlaget. Sagt med andre ord, så havde 

Højesteret muligvis været mere tilbøjelig til at nedsætte konventionalboden, hvis 

størrelsen på den betalte goodwill havde været mindre. Heraf kan det udledes, at der 

tages hensyn til proportionalitet ved anvendelsen af aftalelovens § 36 på 

konventionalboder.  

 

2.3.9. Domsanalyse af U.1983.157H 

Dommen omhandler en konkurrenceklausul i et ansættelsesforhold, som var 

sanktioneret med en konventionalbod på 100.000 kr. Højesteret fandt, at der ikke var 

grundlag for, at nedsætte boden i medfør af AFTL § 36. 

 

Sagens faktum 

R var salgsingeniør hos J, der selv var hovedagent for et tysk firma B, der bl.a. 

fremstillede filtre. R accepterede en konkurrenceklausul i forbindelse med sin 

ansættelse hos J, hvorved han forpligtede sig til i 2 år fra ansættelsesforholdets ophør 

at undlade henvendelse til eller accept af henvendelse fra J's agenturgivere. 

Efter at B havde opsagt agenturet, fratrådte R efter egen opsigelse og indgik i et 

anpartsselskab med B om salg af B's produkter, der havde den overvejende del af 

markedet i Danmark. J nedlagde forbud mod R's virksomhed i 2 år fra fratrædelsen. 

 

Domstolens præmisser 

Som præmis for, at opretholde konventionalboden i sin helhed, anfører Højesteret 

følgende: 

 

”[…] under hensyn til appellantens berettigede interesse i at sikre sig mod et 

samarbejde mellem tidligere agenturgivere og tidligere ansatte, ikke er grundlag for 

at tilsidesætte klausulen i medfør af aftalelovens § 36.”118 

 

 

                                                
118 U.1983.157H s. 4 anden spalte forneden. 
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Analyse 

Konventionalbodens opretholdelse begrundes med den berettigede interesse, som kan 

karakteriseres som en hensynstagen til loyalitet. 

 

1) Loyalitet (berettiget interesse) 

 

Ad 1) Loyalitet 

Højesteret anfører, at J havde ”[…] berettigede interesse i at sikre sig mod et 

samarbejde mellem tidligere agenturgivere og tidligere ansatte[…]”119 hvilket kan 

formuleres som en loyal interesse. Dette demonstrerer, at der ses på det konkrete 

formål med konventionalboden og om formålet er loyalt begrundet henset til 

kontraktens genstand. Heraf bekræftes en hensynstagen til loyalitet ved anvendelsen 

af AFTL § 36 på konventionalboder. 

 

2.3.10. Domsanalyse af U.1968.120S 

Dommen omhandler et erhvervsforhold angående en befragtningsaftale i forbindelse 

med godstransport med skib. Konnossementet indeholdte en konventionalbod på fire 

gange summen af den korrekte fragt. Søretten fandt, at der ikke var grundlag for at 

nedsætte konventionalboden, i medfør af aftalelovens § 36. 

Dommen er fra før generalklausulens indførsel i 1975 og forholdet er således 

reguleret af den dagældende konventionalbodsregel i aftalelovens § 36.120 Dommen er 

desuagtet medtaget, da gældende ret i forbindelse med partiel ugyldiggørelse af 

konventionalboder ikke formodes at være ændret væsentligt med indførelsen af 

generalklausulen.121 

 

Sagens faktum 

Oluf Olsen, der drev speditionsvirksomhed med kontor i København, anmeldte ved 

skrivelse af 31. maj 1965 en sending til afskibning ved et rederi, der ejes af 

                                                
119 Ibid s. 4 anden spalte forneden. 
120 Dagældende § 36 af Lov 1917-05-08 nr. 242 om Aftaler og andre Retshandler paa Formuerettens Omraade: 
”Har nogen lovet at erlægge en bod, bestående af penge eller andet, for det tilfælde, at han ikke opfylder en ham 
påhvilende forpligtelse eller i øvrigt foretager eller undlader en handling, kan boden nedsættes, hvis det findes at 
være åbenbart ubilligt, om den skulle erlægges i sin helhed.” 
121 I forarbejderne til den nugældende § 36 findes der ingen holde punkter for, at konventionalbodsbestemmelser 
skal undergives en anden vurdering end før lovændringen. Vagner (2005) s. 129 anfører at der heller ikke synes at 
være indtruffet nogen praksisændring. 
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Ozean/Stinnes-Linien, Hamburg. Sendingen bestod ifølge skrivelsen af 10.000 kg. 

fluorspar, for hvilket fragten var $29 pr. 1000 kg. Sendingen viste sig at veje 10.100 

kg., for hvilket fragten blev $292,90 i alt. I konnossementet var det bestemt, at 

ukorrekt angivelse af vægt mål eller indhold af godset ville medføre en 

konventionalbod fire gange større end summen af den korrekte fragt. 

Rederiet var ved en overenskomst tilsluttet en konference af rederier, hvorefter 

rederierne var forpligtet til, at fastholde bestemte fastsatte fragtrater for hver enkelt 

vareart. Herudover var rederierne forpligtet til, såfremt der ved angivelse af forkert 

vareart opnås en begunstigelse for afskiberen, at indbetale en bod til konferencen, der 

andrager det dobbelte af den korrekte fragt med fradrag af den faktisk erlagte fragt. 

Konferenceinspektøren lod udtage en prøve af partiet til nærmere analyse. I erklæring 

af 21. april 1965 udtalte det tyske Handelschemisches Institut, at stoffet var 

natriumfluorid eller natriumhydrogenfluorid, hvilket stof ubestridt er giftigt. Den 

korrekte fragt for natriumfluorid var på $629, dvs. $336,10 mere end den faktisk 

betalte fragt.  

Konventionalboden udgjorde umiddelbart $2.516, men rederiet havde i sit krav 

fratrukket den allerede erlagte fragt på $292,90, hvorefter kravet var på $2.233,10. 

Rederiets bod til konferencen udgjorde den dobbelte difference, altså $672,22 

(2∗336,10). Rederiet fik dog 10% rabat, hvorefter boden til konferencen endte med at 

udgøre $604,98. 

 

Domstolens præmisser 

Som præmis for opretholdelsen, anfører søretten følgende: 

 

”[…] rederierne og de bag dem stående konferencer har en meget betydelig og 

berettiget interesse i, at angivelserne af varearten overholdes meget nøje, og at denne 

interesse naturligt tilgodeses ved en streng konventionalbodsbestemmelse. Retten 

finder på den ene side, at boden i nærværende sag er betydelig, men under hensyn til 

at rederiets ydelse til konferencen samt den mistede fragt udgør i alt $ 941, er det 

overvejende betænkeligt at karakterisere boden som »åbenbart ubillig«.”122 

 

 

                                                
122 U.1968.120S s. 2 anden spalte forneden. 
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Analyse 

Konventionalbodens opretholdelse begrundes med, at rederiet havde en meget 

betydelig og berettiget interesse i korrekt vareangivelse og at dette naturligt tilgodeses 

ved en streng konventionalbod, samt rederiets ydelse til konferencen og den mistede 

fragt. Heraf kan der udledes følgende tre hensyn: 

 

1) Loyalitet (meget betydelig og berettiget interesse) 

2) Proportionalitet (naturligt tilgodeset ved en streng konventionalbod) 

3) Den negative eksternalitet (ydelsen til konferencen og den mistede fragt) 

 

Indledningsvist bør det nævnes, at dommen er fra 1968, og er præget af en svunden 

tids økonomiske forhold og pengeværdier.123 Herudover angår dommen den tidligere 

version af AFTL § 36, hvorfor frembringelserne af denne domsanalyse ikke direkte 

kan overføres til analysen af den nugældende § 36. Det bør dog nævnes, at der i 

forarbejderne til den nugældende § 36 ikke findes nogen holdepunkter for, at 

konventionalbodsbestemmelser skal undergives en anden vurdering end før 

lovændringen. Vagner anfører ligeledes, at der ikke synes at være indtruffet nogen 

praksisændring.124 

 

I den pågældende sag gjorde rederiet krav på en konventionalbod på $2.233,10 efter 

fradraget for den allerede erlagte fragt. Den korrekte fragt for natriumfluorid var dog 

på $629, hvoraf $292,90 allerede var betalt af Oluf Olsen, dvs. et tab for rederiet på 

$336,10. Herudover skulle rederiet betale $604,98 til konferencen. De faktiske 

omkostninger ved den negative eksternalitet udgjorde således $941,08. Det skal 

pointeres at rederiet ligeledes har brugt tid og ressourcer på sagen og har lagt ud for 

den kemiske analyse. Konventionalboden er således over dobbelt så stor som den 

negative eksternalitet og over tre gange så stor som summen af den korrekte fragt. 

Søretten finder desuagtet, at konventionalboden skal opretholdes i sin helhed. Dette 

kan virke besynderligt, når Højesteret i U.2004.2400H, som vedrører et umiddelbart 

tilsvarende forhold, vælger at nedsætte konventionalboden fra 1.434.000 SEK til 

100.000 SEK. 

                                                
123 Andersen (2008) s. 232. 
124 Vagner (2005) s. 129. 
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Ad 1) Loyalitet 

Som præmis for opretholdelse af konventionalboden anfører Søretten, at rederiet har 

”[…] en meget betydelig og berettiget interesse i, at angivelserne af varearten 

overholdes meget nøje[…]”125 hvilket minder om den berettigede interesse i 

U.1983.157H ovenfor. De antagelser der gøres i U.1983.157H mht. en loyal interesse, 

gør sig derfor ligeledes gældende her. Nærværende præmis kan derfor også tages til 

indtægt for en hensynstagen til loyalitet ved anvendelsen af AFTL § 36 på 

konventionalboder. 

 

Ad 2) Proportionalitet 

Søretten anfører endvidere, at denne ovenstående berettigede interesse ”[…]naturligt 

tilgodeses ved en streng konventionalbodsbestemmelse[…]”126 Heraf fremgår det, at 

konventionalboden som middel samt dens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til 

dens formål. Sagt med andre ord, så kan konventionalboden altså siges at være 

proportional. Heraf kan det udledes, at der tages hensyn til proportionalitet ved 

anvendelsen af AFTL § 36 på konventionalboder. 

Det er ikke muligt at sige noget entydigt konkret om, hvorfor den berettigede 

interesse i det pågældende tilfælde netop befordrer en konventionalbod, der er over 

dobbelt så stor som den negative eksternalitet, og over tre gange så stor som summen 

af den korrekte fragt. 

 

Ad 3) Den negative eksternalitet 

Den sidste præmis for opretholdelsen er, ”[…] rederiets ydelse til konferencen samt 

den mistede fragt[…]”127. Hensynet til den negative eksternalitet er behandlet ovenfor 

i analysen af U.2011.263H, U.2011.284V, U.2007.1949V, U.2004.2894H og 

U.2004.2400H. I disse domme anvendes eksternaliteten dog som argument for partiel 

ugyldiggørelse. Af disse domme fremgår det at domstolen har tendens til, at nedsætte 

konventionalboden i de tilfælde, hvor boden overstiger omkostningerne ved 

eksternaliteten. I nærværende dom er konventionalboden over dobbelt så stor som 

eksternaliteten og det kan derfor vække forundring at Søretten vælger at opretholde 

konventionalboden i sin helhed. Opretholdelsen kan have sin begrundelse i, at 
                                                
125 U.1968.120S s. 2 anden spalte forneden. 
126 Ibid s. 2 anden spalte forneden. 
127 Ibid s. 2 anden spalte forneden. 
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kontrahenterne har formuleret boden ved at anvende ordet ”[…] penalty[…]”.128 Det 

kan således tænkes, at Søretten fortolker boden som en pønalstipulation, hvorved det 

faktum at overtrædelsen har medført omkostninger for rederiet retfærdiggør det 

pønale element. 

Som nævnt skal dommens alder tages i betragtning. Den stigende økonomiske 

aktivitet og velstand har fremmet massekontrahering og dermed brugen af 

standardkontrakter. Det kan derfor tænkes at der er sket en praksisændring ved 

anvendelsen af AFTL § 36 på konventionalboder, hvor der nu skal mindre til end 

tidligere for at en konventionalbod anses som urimelig. 

 

Afslutningsvist bør det nævnes, at overtrædelsens grovhed kan have spillet en rolle 

ved Sørettens afgørelse. Ud fra dommens oplysninger fremgår det, at overtrædelsen er 

foretaget forsætligt med egen fortjeneste for øje, dvs. for at opnå en mindre fragt pris. 

Der er altså tale om en illoyal og svigagtig adfærd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
128 U.1968.120S s. 1 første og anden spalte midtfor. 
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2.4. Sammenfatning på den juridiske analyse 
Domsanalyserne viser, at der i retspraksis indgår på fem hensyn ved anvendelsen af 

AFTL § 36 på konventionalboder. Disse juridiske hensyn er anført i tabel 1 nedenfor, 

hvor der er givet en reference til den retspraksis der knytter sig til det enkelte hensyn. 

Listen er ikke udtømmende og det kan således godt tænkes, at der ligger flere hensyn 

bag domstolens anvendelsen af AFTL § 36 på konventionalboder, men disse fremgår 

ikke af domstolenes præmisser. 

 

Tabel 1. Juridiske hensyn samt udbetalte konventionalboder 

 

Som det fremgår af tabellen, har der i den analyserede retspraksis ikke været 

eksempler på at alle fem hensyn har indgået i samme dom. Der er således ikke tale om 

kumulative betingelser, men retspraksis viser, at et hensyn er tilstrækkeligt til, at 

AFTL § 36 kan finde anvendelse. 

Herudover er det værd at bemærke, at konventionalbodsklausulen gøres partiel 

ugyldig i samtlige domme med undtagelse af de tre ældste. I de syv seneste domme 

Dom Type Den negative 
eksternalitet Berigelse Proportionalitet Loyalitet Koncipist-

reglen 
KB 

kontrakt 
KB 
dom Faktor 

U.2011.284V Kundeklausul i 
ansættelseskontrakt 

Begrænsede 
skadevirkninger   Kortvarig 

overtrædelse 
Uklar 
ordlyd 

100.000 
kr. 

25.000  
kr. 0,25 

U.2011.263H Kundeklausul i 
ansættelseskontrakt 

Begrænsede 
skadevirkninger 

Begrænset 
berigelse 

Kompensationens 
størrelse   75.000 kr. 25.000 

kr. 0,33 

U.2007.1949V 
Konkurrence-

klausul i 
direktørkontrakt 

Ingen 
omsætningstab / 

udgifter 

Ingen 
berigelse  

Ophørte 
virksomhed 
straks efter 

henvendelse 

 200.000 
kr. 

50.000 
kr. 0,25 

SH2006.H-0066-
05 

Konsulent-
rammeaftale 

(erhvervsforhold) 
  KB er usædvanlig 

høj for branchen 

Beskyttelse 
mod 

rekruttering 
af 

medarbejdere 

 750.000 
kr. 

250.000 
kr. 0,33 

U.2004.2894H 
Aftale for 

koncernopsplitning 
(erhvervsforhold) 

Uklarhed om 
indvirkning på 

indtjenings-
mulighederne 

   
Uklar 
ordlyd 

 

500.000 
kr. 

350.000 
kr. 0,70 

U.2004.2400H Leverandørkontrakt 
(erhvervsforhold) 

Manglende 
sandsynliggørelse 

af tab 
 

Markant 
misforhold 

mellem KB og 
kontraktsum 

  1.434.000 
SEK 

100.000 
SEK 0,07 

U.2000.1237V 

Konkurrence-
klausul i 

ansættelseskontrakt 
 

 Beskeden 
indtjening   

  50.000 kr. 25.000 
kr. 0,50 

U.1994.841H 

Overdragelsesaftale 
med 

konkurrenceklausul 
(erhvervsforhold) 

  
 

KB er proportional 
med vederlag 

Illoyalt at 
opstille borde 

på hele 
torvarealet 

 500.000 
kr. 

500.000 
kr. 1 

U.1983.157H 
konkurrenceklausul 

i 
ansættelseskontrakt 

   Berettiget 
interesse  100.000 

kr. 
100.000 

kr. 1 

U.1968.120S Befragtningsaftale 
(erhvervsforhold) 

Ydelsen og 
mistet fragt  

Naturligt 
tilgodeset ved 

streng KB 

Berettiget 
interesse  $2.233 $2.233 1 
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bliver konventionalboden i gennemsnit gjort partiel ugyldig med en faktor på 0,35.129 

Dette kan tages til indtægt for, at der er en tendens til partiel ugyldiggørelse i nyere 

tid. Undtaget herfor er dog SH.2003.V-0031-99 og U.1999.66H, som begge er 

fravalgt grundet domstolens manglende argumentation. 

Det bemærkes endvidere, at visse hensyn både anvendes som argumentation for 

opretholdelse og for partiel ugyldiggørelse. I de tre ældste domme, hvor 

konventionalboden opretholdes, begrundes dette ud fra hensynet til loyalitet, 

proportionalitet og den negative eksternalitet. Selvom præjudikatværdien af disse tre 

domme er svækket i kraft af deres alder, er det logisk at antage, at de øvrige hensyn 

ligeledes kan anvendes som argumentation for opretholdelse. F.eks. kan en adfærd 

være enten loyal eller illoyal, eksternaliteten betydelig eller ubetydelig, 

konventionalboden proportional eller uproportional, berigelsen stor eller lille, og sidst 

men ikke mindst kan formuleringen være præcis eller upræcis. 

 

For fuldstændighedens skyld bør det nævnes, at der hverken i de analyserede domme 

eller i de fravalgte domme, har været tilfælde, hvor domstolen har justeret 

konventionalboden i opadgående retning eller har gjort konventionalboden 

fuldstændig ugyldig. 

 

2.4.1. Hensynet til loyalitet 
Hensynet til loyalitet udledes i dommene: U.2011.284V U.2007.1949V, SH2006.H-

0066-05, U.1994.841H, U.1983.157H og U.1968.120S. Heraf fremgår det, at begge 

kontrahenter kan influere loyalitetsvurderingen. 

Det er evident, at agenten har indflydelse på hensynet til loyalitet igennem dennes 

afvigelse fra kontrakten. F.eks. I U.1994.841H, hvor afvigelsen omhandlede selve 

kernen i konkurrenceklausulen, og dermed påvirkede konventionalboden i retning af 

opretholdelse. Herudover kan agenten formildne loyalitetsvurderingen ex post, som 

f.eks. i U.2007.1949V, hvor agenten ophørte med afvigelsen straks efter henvendelse. 

Modsætningsvist havde en kontinuerlig afvigelse, dvs. en illoyal adfærd, formentlig 

påvirket konventionalboden i retning af opretholdelse. 

Principalen har ligeledes indflydelse på hensynet til loyalitet, eksempelvis i 

U.1983.157H og U.1968.120S, hvor konventionalboden var begrundet i en loyal 

                                                
129 7/(0,25 + 0,33 + 0,25 + 0,33 + 0,70 + 0,07 + 0,50) = 0,35. 
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interesse, hvilket påvirkede konventionalboden i retning af opretholdelse. 

Modsætningsvist havde en konventionalbod, der var bundet i en illoyal interesse, 

formentlig påvirket konventionalboden i retning af partiel ugyldiggørelse. 

 

Principalens indflydelse er udelukkende profylaktisk, dvs. ex ante, mens agenten har 

indflydelse på variablen såvel ex ante som ex post. 

 

2.4.2. Hensynet til den negative eksternalitet 
Der forestod en eksternalitetsvurdering i dommene: U.2011.263H, U.2011.284V, 

U.2007.1949V, U.2004.2894H, U.2004.2400H og U.1968.120S. Heraf fremgår det, at 

begge kontrahenter har indflydelse herpå. 

Agentens indflydelse er meget umiddelbar, da omkostningerne ved eksternaliteter i 

overvejende grad hænger sammen med den pågældende afvigelse. 

Principalens indflydelse omhandler hhv. opgørelsen og godtgørelsen af disse 

omkostninger, som demonstreret i U.2011.263H, U.2004.2894H og U.2004.2400H, 

hvor den manglende godtgørelse påvirkede konventionalboden i retning af partiel 

ugyldiggørelse. I modsætning hertil kan nævnes U.1968.120S, hvor omkostningerne 

klart fremgik og således påvirkede konventionalboden i retning af opretholdelse. Der 

er altså en sammenhæng mellem de ressourcer, der anvendes for at kunne estimere 

samt godtgøre eksternaliteter, og hensynets påvirkning af konventionalboden. Dette 

kan være problematisk, hvis de omkostninger der er forbundet med estimeringen 

væltes over på agenten som følge af en tabt retssag. Herved skabes et 

samfundsmæssigt inefficient incitament for principalen til at anvende så mange 

ressourcer på estimeringen som muligt for herved at kunne påvirke 

konventionalboden i retning af opretholdelse. Til illustration herfor kan der drages en 

parallel til byggebranchen, hvor nøjagtigheden af et estimat er afgjort ved graden af 

detaljering, dvs. faktorudskillelse.130 Principielt kan man fortsætte faktorudskillelsen i 

det uendelige. Nyttevirkningen heraf vil dog være marginalt aftagende, mens 

omkostningerne vil være direkte proportionale med faktorudskillelsen. Det kan altså 

blive meget omkostningsfuldt for agenten hvis retssagen tabes, selvom 

konventionalboden gøres partiel ugyldig. 

                                                
130 Faktorudskillelsen foretages ved at nedbryde hele projektet til enkeltenheder, som derefter vurderes individuelt 
og uafhængigt af andre faktorer, hvorefter der foretages en vurdering af, hvor lang tid den enkelte aktivitet vil tage 
at færdiggøre. 
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2.4.3. Hensynet til proportionalitet 
Hensynet til proportionalitet udledes i dommene: U.2011.263H, SH2006.H-0066-05, 

U.2004.2400H, U.1994.841H og U.1968.120S. 

Proportionalitetshensynet er en helhedsvurdering og det er således svært, på forhånd, 

at sige noget konkret om, hvem af de kontrahenterne der har indflydelse herpå. Det 

må dog antages, at principalen har en vis indflydelse, da denne som oftest konciperer 

det givne kontraktgrundlag. En højere konventionalbod vil ceteris paribus oftere være 

uproportional, jf. SH2006.H-0066-05, hvor konventionalboden var usædvanlig høj for 

branchen, og U.2004.2400H, hvor konventionalboden stod i markant misforhold til 

kontraktsummen. I disse domme påvirkede den manglende proportionalitet 

konventionalboden i retning af partiel ugyldiggørelse. 

Principalen har altså en vis indflydelse på hensynet til proportionalitet ex ante og kan 

således på profylaktisk vis fastsætte en lavere bod. Dette kan dog være problematisk i 

rene erhvervsforhold, hvor der kan være konkrete omstændigheder der nødvendiggør 

en strengere konventionalbod. 

 

Hensynet til proportionalitet kan endvidere være problematisk i rene erhvervsforhold, 

hvis vurderingen foretages på baggrund af omstændighederne ex post frem for ex 

ante. Problematikken består i, at kontrahenternes vurdering af gevinstchancer og 

tabsrisici foretages ved kontraktindgåelse. Hvis konventionalboden herefter gøres 

partiel ugyldig, fordi den ikke er proportional med de faktisk indtrufne omkostninger, 

kan det medføre en utilsigtet omfordeling af parternes ressourcer. I den økonomiske 

analyse fremgår det, at agenten kun påtager sig en konventionalbod, såfremt 

vedkommende finder det rentabelt. Principalen er altså nødt til at kompensere agenten 

for at påtage konventionalboden. Agenten er altså blevet kompenseret ex ante, og 

derfor burde kompensationen tilbageføres i de tilfælde, hvor manglende 

proportionalitet ex post medfører partiel ugyldiggørelse, dvs. i de tilfælde hvor 

kontraktens realisering ikke falder ud til agentens fordel. Dette ville dog være 

uhensigtsmæssigt i praksis, da kompensationen langtfra altid kan opgøres 

monetært.131 En løsning kunne være at anlægge en mere ex ante orienteret tilgang til 

proportionalitetsvurderingen, dvs. proportionalitet på aftaletidspunktet. 

                                                
131 F.eks. fastsættelsen af en længere frist, muligheden for salg af accessoriske produkter og ydelser, eneret til 
servicering, udsigt til yderligere samarbejde osv. 
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2.4.4. Hensynet til berigelse 
Hensynet til berigelse udledes i dommene: U.2011.263H, U.2007.1949V og 

U.2000.1237V. I modsætning til nogle af de øvrige hensyn, så er det udelukkende 

agenten, der har indflydelse på denne variabel. I de tre domme var berigelsen ved den 

misligholdende adfærd enten begrænset eller ikke-eksisterende, hvorved hensynet 

påvirkede konventionalboden i retning af partiel ugyldiggørelse. Modsætningsvist må 

det formodes, at hvis der havde været tale om en væsentlig berigelse, så havde 

hensynet påvirket konventionalboden i retning af opretholdelse. 

 

Det kan vække forundring, at der overhovedet fokuseres på agentens berigelse, da 

formålet hermed ikke lader til at være funderet i hverken et logisk eller økonomisk 

ræsonnement. 

En hensynstagen til agentens berigelse betyder, at agenten således må balancere 

maksimeringen af nytte, med hensynet til berigelse. I tilfælde, hvor agenten enten 

vælger eller er nødsaget til at afvige fra kontrakten, medfører hensynet til berigelse at 

agenten fraskyndes at vælge den afvigelse, der er mest efficient. Ud fra en 

fordelingsmæssig betragtning er det derfor mere essentielt at tilvejebringe den 

fornødne omfordeling af ressourcer mellem principalen og agenten. 

Hvis der eksempelvis skeles til teorien om det efficiente kontraktbrud, hvor det er 

samfundsmæssig efficient at tillade en afvigelse, når blot principalen kompenseres 

tilstrækkeligt, til at der kan blive tale om kaldor-hicks-efficiens, så er det evident at 

det er irrelevant at se på, hvor meget agenten beriges ved afvigelsen, når en 

konventionalbods validitet skal afgøres. Hensynet til berigelse bygger således på en 

irrationel og illusorisk retfærdighedsfølelse. Alf Ross anfører i den forbindelse: ”At 

påstå at en regel er uretfærdig er, som vi har set, intet andet end et blindt, 

følelsesmæssigt, uartikuleret udtryk for, at man reagerer mod reglen. At stemple 

reglen som uretfærdig, indeholder ingen som helst saglig karakteristik, ingen referens 

til noget kriterium, ingen argumentation, er kort sagt intet andet end en patetisk måde 

at lufte sin uvilje mod reglen på. Retfærdighedsideologien har derfor ingen plads i en 

fornuftig diskussion om retsreglers værdi.”132 

 

                                                
132 Ross (1971) s. 365. 
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2.4.5. Hensynet til koncipistreglen 
Koncipistreglen udgør det sidste hensyn og udledes i dommene: U.2011.284V og 

U.2004.2894H. Koncipistreglen, In dubio contra stipulaturem, betyder at det er 

koncipisten, der bærer ansvaret eller risikoen om man vil for en given uklarhed eller 

flere i kontraktgrundlaget. Det er nærliggende, at såvel principalen som agenten har 

indflydelse på den konkrete ordlyd. I U.2004.2894H måtte begge kontrahenter bære 

ansvaret for uklarheden vedrørende omfanget af erhvervsbegrænsningerne. Det kan 

altså give bagslag for agenten, hvis denne deltager aktivt i kontraktens koncipering, 

hvilket fremstod naturligt i denne sag, hvor fastlæggelsen af hvem der er henholdsvis 

principal og agent er uklar. 

Hvis ordlyden bliver for upræcis, som i U.2011.284V, påvirkes konventionalboden i 

retningen af partiel ugyldiggørelse. Modsætningsvist må det formodes, at hvis 

ordlyden havde været meget præcis og konkret havde været rettet mod den 

pågældende eventualitet, så havde hensynet trukket i retningen af opretholdelse. 

 

En alt for rigid anvendelse af koncipistreglen kan dog vise sig at være problematisk, 

da en fuldstændig internalisering af agentomkostninger befordrer en bred 

konventionalbodsklausul. Problematikken består i, at det i mange kontraktforhold er 

praktisk umuligt at koncipere en fuldkommen præcis konventionalbodsklausul, da 

transaktionsomkostningerne forbundet med en forøgelse af kontraktens 

specifikationsgrad er eksponentielt stigende, mens den marginale nytte herved er 

eksponentielt aftagende. Den optimale specifikationsgrad af kontrakten (S*) og de 

dertil hørende transaktionsomkostninger (τ*) kan illustreres ved følgende figur. 
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Figur 2. Aftagende nytte ved forøget specifikationsgrad 

 

 
 

Når først de mest sandsynlige eventualiteter er afdækket i kontrakten, så vil den 

marginale nytte ved at investere yderligere være aftagende. Den optimale 

specifikationsgrad af kontrakten findes således i det punkt hvor de to funktioner skære 

hinanden, dvs. hvor de marginale (transaktions)omkostninger er lig den marginale 

bruttonytte (Mτ* = Mµ*). 

 

Figuren viser at det ikke kun er et problem hvis incitamenterne ikke kan tilpasses, 

men ligeledes hvis det koster for meget at gøre dette. Dvs. hvis der skal anvendes 

unødigt mange ressourcer på konciperingen af en konventionalbod der holder i retten. 

Domstolens anvendelse af AFTL § 36, herunder de juridiske hensyn kan altså 

medføre at det bliver så omkostningsfuldt for principalen at internalisere risikoen for 

opportunistisk ageren, at det bliver urentabelt at tilbyde kontrakten. 
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Kapitel 3 - ØKONOMISK ANALYSE 

3.1. Indledning 
I dette kapitel undersøges anden del af problemformuleringen, hvordan domstolens 

anvendelse af AFTL § 36, herunder de juridiske hensyn, på konventionalbods-

klausuler kan medføre markedssvigt.  

 

Kapitlet indledes med at fremstille de forskellige stadier i et kontraktforløb fra 

screening til endelig dom/forlig. I forlængelse heraf opstilles en kontraktøkonomisk 

model med betingelser for kontrakttilbud, kontraktunderskrift og kontraktafvigelse. 

Til dette formål systematiseres frembringelserne af den retsdogmatiske analyse, som 

en funktion for den forventede konventionalbod. 

 

Ved de opstillede formler for hhv. kontrakttilbud, kontraktunderskrift og afvigelse 

udledes hvilken effekt domstolens behandling af konventionalboder har på 

kontrahenternes dominerende strategier, og hvad det betyder for konventionalbodens 

egenskaber til at forhindre markedssvigt. Den økonomiske analyse afrundes med en 

stillingtagen til efficienskriteriet, coase teoremet og enkelte retspolitiske 

betragtninger. 

 

3.2. Kontraktens faser 
Kontraktforløbet kan siges at strække sig fra screening (t1) til endelig dom/forlig (t7). 

Dette er illustreret ved figur 3, hvor de enkelte faser behandles i det følgende. 

 

Figur 3. Sekventiel beslutningsfasemodel 

 

 
 

Et typisk kontraktforløb vil ofte starte med at principalen screener markedet (t1) for 

agenter der er egnede til løsning af en given opgave. Formålet med denne screening er 

at reducere risikoen for adverse selection, hvorved forstås sandsynligheden for at en 

valgt agent ikke har de fornødne evner til løse opgaven.  
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Efter screeningen beslutter principalen om han vil tilbyde agenten en kontrakt (t2).  

Kontrakten og den dertilhørende konventionalbodsklausul har primært til formål at 

fungere som incitament og kompensationsmekanisme, idet agentens interesser herved 

konvergeres med principalens. Foruden en yderlig frasortering af uegnede agenter 

reducerer konventionalbodskontrakten risikoen for opportunistisk ageren fra agentens 

side (moral hazard).  

 

Hvis der tilbydes en kontrakt må agenten beslutte om det er rentabelt at acceptere 

kontrakten eller ej (t3). Der vil altid være en risiko for at kontrakten ikke kan opfyldes 

retmæssigt, og derfor må konventionalboden medtages i agentens vurdering af en 

given kontrakts rentabilitet.  

 

Senere i kontraktforløbet kan der indtræffe en eventualitet, som gør at agenten må 

revurdere sin opfyldelse af kontrakten (t4). Det kan f.eks. tænkes, at ændrede 

omstændigheder gør det mere fordelagtigt for agenten at allokere sine ressourcer fra 

den pågældende kontraktuelle forpligtelse til en anden investeringsmulighed. 

Domstolens behandling af konventionalbodsklausuler kan derfor vise sig at have en 

stor indflydelse på agentens beslutningsgrundlag.  

 

Såfremt agenten har handlet opportunistisk og derved misligholdt kontrakten, vil 

principalen typisk kræve konventionalboden betalt (t5). Spørgsmålet beror dog på en 

dynamisk efficiens betragtning, hvor principalen må overveje om der er langsigtede 

hensyn der kan vægte tungere end at kræve boden betalt, som umiddelbart er en 

kortsigtet løsning. Der kunne eksempelvis tænkes at være en større værdi i et 

fremtidigt samarbejde under en fornyet kontrakt sammenholdt med, hvad 

konventionalboden kan forventes at indbringe på kort sigt. 

 

Hvis boden kræves betalt kan agenten enten acceptere eller bestride 

konventionalbodens lovmæssighed i håbet om en partiel ugyldiggørelse ved retten 

eller nedsættelse gennem et forlig (t6). Agenten bør i sin beslutningsproces tage højde 

for den forventede konventionalbod, de forventede forhandlings- og sags-

omkostninger, samt potentielle skadevirkninger for sit omdømme som følge af en 

offentlig eksponering modsat et forlig ved lukkede døre. 



 62 

 

Hvis agenten nægter at betale boden, må principalen vælge om der skal tilbydes et 

forlig eller om man skal gå rettens vej (t7). Igen skal der tages stilling til den 

forventede konventionalbod i forhold til den sandsynlige bod, som kan indhentes 

gennem et forlig samt de omdømmeomkostninger, som er forbundet hermed. 

Nøjagtigt som ved t5 må principalen også her overveje, om det kan have 

konsekvenser for et yderligere samarbejde, hvis man vælger at gå rettens vej. 

 

3.3. Forventet konventionalbod 
For at analysere faserne kontrakttilbud, kontraktunderskrift og afvigelse fra 

kontrakten er det nødvendigt at systematisere frembringelserne af den juridiske 

analyse. 

Det fremgår af den juridiske analyse, at konventionalboden influeres af fem juridiske 

hensyn foruden den stipulerede konventionalbod. Disse fem hensyn og den 

stipulerede konventionalbod udgør således variablerne i forhold til den forventede 

konventionalbod ved domstolsprøvelse.  

 

Funktionen for den forventede konventionalbod kan opstilles som følgende: 

 

 

Det antages, at domstolen, ved anvendelsen af AFTL § 36 på konventionalbods-

klausuler, kan anvende alle de fem ovennævnte hensyn som argumentation for såvel 

partiel ugyldiggørelse, som for opretholdelse. Variablernes indflydelse på (K)f kan 

således være hhv. aggraverende (variabel > 1), neutral (variabel = 1), afbødende (0 < 

variabel < 1), eller ligefrem føre til fuldstændig ugyldiggørelse (variabel = 0).  

Forventet konventionalbod 

(K)f  = K(L∗E∗P∗B∗D) 

(K)f den forventede konventionalbod 
K den stipulerede konventionalbod 
L hensynet til loyalitet  
E hensynet til den negative eksternalitet 
P  hensynet til proportionalitet 
B hensynet til berigelse 
D hensynet til koncipistreglen 
 



 63 

Variablerne kan antage alle reelle tal fra 0 eller derover og talmængden kan derfor 

anføres som {(L, E, P, B og D) ∈ R | (L, E, P, B og D) ≥ 0}.  

Hvis produktet af (L∗E∗P∗B∗D) er større end eller lig 1, så opretholdes 

konventionalboden, som minimum,133 mens et resultat på mindre end 1 medfører 

partiel ugyldiggørelse. Hvis eksempelvis (L∗E∗P∗B∗D) = 0,5 betyder det at den 

stipulerede konventionalbod halveres. Dette betyder endvidere, at hvis blot én af 

variablerne er lig 0, så er det samlede produkt af variablerne lig 0, hvorved den 

stipulerede konventionalbod må forventes at blive gjort fuldstændig ugyldig, dvs. 

tilsidesættelse. Der findes dog ikke nogen eksempler herpå i retspraksis og det må 

derfor antages, at variablerne kun antager værdien 0 i force majeure lignende 

situationer. I forlængelse heraf bør det nævnes, at formlen hypotetisk set tillader at 

konventionalboden forøges, selvom der ikke findes nogen eksempler herpå i 

retspraksis, hvorfor det ikke er muligt at sige noget entydigt konkret om hvor meget 

produktet af variablerne (L∗E∗P∗B∗D) skal overstige 1, før domstolen må formodes 

at opjustere konventionalboden. 

 

Formlen kan illustreres ved dommen U.2000.1237V hvor konventionalboden på 

50.000 kr. blev gjort partiel ugyldig, og nedsat til 25.000 kr. udelukkende på 

baggrund af hensynet til den begrænsede berigelse. De øvrige variable antages derfor 

at have haft en neutral indflydelse = 1, mens B = 0,50. Hensynet til berigelse afbøder 

altså den stipulerede konventionalbod med 50%. Eksemplet er dog noget 

simplificeret, da det antages at der kun er én ubekendt variabel i det pågældende 

tilfælde. Hvis der havde været flere ubekendte variable, så havde det ikke været 

muligt at udlede de konkrete værdier. 

 

Det bør bemærkes at formlen forudsætter en ligelig vægtning af de 5 juridiske 

variable. Det kan dog ikke afvises at nogle faktorer i praksis vægtes med en større 

effekt på udregningen af konventionalboden and andre.  

 

                                                
133 Som nævnt tidligere, så findes der ingen eksempler på at domstolen har ændret en konventionalbod i 
opadgående retning, se dog U.2004.2518V. 
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3.4. Kontraktøkonomisk model 
Principal-agent modellen har ligesom kontraktøkonomien en grundlæggende 

målsætning om at opnå optimale kontrakter. Matematisk udledes det optimale 

kontrakttilbud ved maksimering af principalens nyttefunktion under hensyntagen til 

en deltagelses-betingelse, dvs. et krav om positiv nytteværdi for agenten, og en  

incitaments-kompatibilitets betingelse, dvs. et krav om at ingen andre dispositioner 

giver agenten en højere nytteværdi.134 I mere avancerede kontraktøkonomiske 

modeller indgår der typisk forskellige grader af risikovillighed/-aversion og (ikke-

lineære) nyttefunktioner for principalen og agenten. Selvom det kan argumenteres for 

at sådanne modeller er mere realistiske, vil vi i det følgende antage neutrale 

risikoprofiler og identiske nytteværdier pr. tjent krone. Derudover vil vi frem for at 

finde det "matematiske optimale kontraktilbud" nøjes med at opstille nogle 

beregningsværdier for derigennem at vurdere om principalen bør tilbyde en kontrakt 

under de givne forudsætninger og om agenten bør underskrive kontrakten under 

samme forudsætninger og senere eventuelt afvige fra kontrakten. 

 

På baggrund af funktionen for den forventede konventionalbod, analyseres faserne, t2 

kontrakttilbud, t3 kontraktunderskrift og t4 afvigelse fra kontrakten. Formlerne og 

beregningseksemplerne indebærer en række simplificerede antagelser:  

 

• agenten og principalen handler rationelt, dvs. nytteoptimerende, 

• agenten og principalen er risikoneutrale, dvs. at gevinster og tab vægtes 

ligeligt i forhold til deres respektive sandsynligheder, 

• nytte og omdømmeeffekter kan udtrykkes som kvantificerbare monetære 

værdier, 

• informationssøgnings-, forhandlings- og kontrakt-, overvågnings- og 

håndhævelsesomkostninger kan udtrykkes som transaktionsomkostninger 

under et, 

• afvigelse fra kontrakten behandles binomialt i en 1:1 påvirkning af den 

opstillede eksternalitet, 

• anvendte værdier er diskonterede nutidsværdier. 

                                                
134 Laffont & Martimort (2001). 
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3.4.1. Kontrakttilbud 
Konventionalbodens egenskab til at forhindre markedssvigt betinges af dens evne til 

at internalisere risikoen for moral hazard og adverse selection. Det er således 

essentielt for principalen at kontrakten indeholder en bod der kan skabe det fornødne 

incitament for agenten, til at disponere i overensstemmelse med principalens 

interesser. 

 

Principalen kan dog ikke ubetinget forøge boden, da størrelsen på den stipulerede 

konventionalbod er omvendt proportional med agentens nytte ved den pågældende 

kontrakt. Der er altså et naturligt equilibrium for den stipulerede konventionalbods 

øvre grænse i forhold til agentens kompensation. Hvis man ser bort fra de situationer, 

hvor der er tale om misbrug af en dominerende position,135 kan man argumentere for 

at markedet selv regulerer størrelsen på den stipulerede konventionalbod.  

Herudover vil et marked automatisk allokere ressourcerne derhen hvor de er mest 

værdsatte, og dermed giver mest nytte. Der sker således en naturlig udvælgelse, hvor 

der kun tilbydes kontrakter af de aktører, for hvem de pågældende kontraktforhold er 

tilstrækkeligt værd til, at kunne internalisere risikoen for opportunistisk ageren. 

 

Det er rentabelt for principalen at tilbyde agenten en kontrakt, såfremt nytten herved 

overstiger opportunity cost ved bedste alternative investering. Betingelsen for 

kontrakttilbuddet kan opstilles som følgende: 

 

 

                                                
135 Dette forhold er allerede omfattet af konkurrenceloven § 11, stk. 1. 
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I kontraktforhold vil der altid være en sandsynlighed for at agenten ikke opfylder 

kontraktmæssigt, hvorfor (1 - ρ) > 0. Dette betyder at desto lavere (K)f er desto 

mindre bliver principalens nytte ved den pågældende kontrakt. I erkendelse af den 

klare tendens i retspraksis for nedsættelse af konventionalboder (underkompensation), 

kan det vise sig at være urentabelt for principalen at tilbyde kontrakten.  

 

Dette kan illustreres ved følgende eksempel, hvor variablernes værdier er fastsat for at 

vise fravælgelsen af en kontrakt som ellers ville være en pareto-forbedring for 

kontrahenterne. 

Af den juridiske analyse fremgår det, at principalen til en vis grad kan influere 

variablerne loyalitet, den negative eksternalitet, proportionalitet og ordlyden 

(koncipistreglen). Principalens indflydelse foretages dog ex ante, mens det lader til at 

domstolen i overvejende grad ser på forholdene ex post. Principalen må således være 

påpasselig med at foretage et alt for positivt skøn over sin indflydelse på variablerne, 

ved vurderingen af den forventede konventionalbod. 

Betingelse for kontrakttilbud 

µp > θp  

 
Principalens nytte ved kontrakten 

µp = νp - ρβ + (1 - ρ)((K)f - ε - ςp) - νa - τp                (=) 

µp = νp - ρβ + (1 - ρ)(K(L∗E∗P∗B∗D) - ε - ςp) - νa - τp 

 
µp  principalens nytte ved kontrakten 
θp principalens opportunity cost  
νp  principalens brutto nytte ved kontrakten 
ρ  sandsynlighed for kontraktmæssig opfyldelse 
β bonus til agenten ved kontraktmæssig opfyldelse 
(K)f forventet retslig konventionalbod 
ε den negative eksternalitet som påføres principalen ved kontraktafvigelse 
ςp principalens sagsomkostninger 
νa vederlag til agenten uagtet af kontrakt afvigelse, dog betinget af at 
 kontrakten ikke kan ophæves 
τp principalens transaktionsomkostninger 
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Dette skal sammenholdes med at konventionalboden gøres partiel ugyldig i samtlige 

af de nyere domme.136 I disse domme nedsættes konventionalboden i gennemsnit med 

en faktor på 0,35. I nærværende eksempel forudsættes det ligeledes at (L∗E∗P∗B∗D) 

= 0,35. Eksempelvis hvis principalen vurderer, at hensynet den negative eksternalitet 

og hensynet til proportionalitet har en afbødende indvirkning på hhv. E = 0,70 og P = 

0,50 mens de øvrige hensyn har en neutral indvirkning = 1. 

Den forventede konventionalbod kan herefter udregnes, eksempelvis ved en stipuleret 

konventionalbod på 500.000 kr. 

 

 

Den forventede konventionalbod, (K)f = 175.000 kr. indsættes herefter i funktionen 

for principalens nytte sammen med følgende øvrige værdier. 

 

 

I det pågældende eksempel med det forsigtige skøn for den forventede  

konventionalbod, vil det ikke være rentabelt for principalen at tilbyde  kontrakten, da 

den forventede nytte herved, µp = 721.000 kr., er lavere end opportunity cost, θp = 

730.000 kr. Dette kan sammenholdes med en optimistisk vurdering, hvor 

                                                
136 U.2011.284V, U.2011.263H, U.2007.1949V, SH2006.H-0066-05, U.2004.2894H, U.2004.2400H og 
U.2000.1237V. 

Den forventede konventionalbod 

K = 500.000 kr.; L = 1; E = 0,70; P = 0,50; B = 1;  D = 1  
  
(K)f = K(L∗E∗P∗B∗D) 
(K)f = 500.000∗(1∗0,70∗0,50∗1∗1) 
(K)f = 500.000∗(0,35) 
(K)f = 175.000 kr. 

Principalens nytte ved kontrakten 

νp  = 2.000.000 kr.; ρ = 80%; β = 90.000 kr.; (K)f = 175.000 kr.; ε = 250.000 kr.;  
ςp = 10.000 kr.; νa = 1.150.000 kr.; τp = 40.000 kr.; θp = 730.000 kr. 
 
µp = νp - ρβ + (1 - ρ)((K)f - ε - ςp) - νa - τp  
µp = 2.000.000 - 80%∗90.000 + 20%∗(175.000 - 250.000 - 10.000) - 1.150.000 - 40.000  

µp = 2.000.000 - 72.000 - 17.000 - 1.150.000 - 40.000 

µp = 721.000 kr. 
∴ µp < θp (721.000 kr. < 730.000 kr.) 
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konventionalboden ikke nedsættes, hvorved nytten er µp = 786.000 kr. og hermed 

større end opportunity cost. 

 

Eksemplet viser at en stillingstagen til domstolens anvendelse af AFTL § 36 på 

konventionalbodsklausuler og et heraf mere konservativt bud på den forventede 

konventionalbod ved afvigelse, kan resultere i at lignende kontrakter forkastes ex 

ante. Principalen kan naturligvis forsøge at gøre kontrakten mere rentabel ved at 

formindske agentens vederlag, hvilket dog kan resultere i at agenten i så fald forkaster 

kontrakten. 

 

3.4.2. Kontraktunderskrift 
Agenten bør acceptere kontrakten, såfremt nytten herved overstiger den nytte, der 

kunne være opnået ved at investere de påkrævede ressourcer anderledes. Betingelsen 

for kontraktunderskrift og agentens nytte ved kontrakten kan opstilles som følgende: 

 

 

Heraf fremgår det at det bliver mere rentabelt for agenten at acceptere en given 

kontrakt desto mindre den forventede konventionalbod er. Principalens nytte ved 

kontraktilbuddet og agentens nytte ved kontraktunderskrift er illustreret i figur 4. 

 

 

Betingelse for kontraktunderskrift 

µa > θa 

 
Agentens nytte ved kontrakten 

µa = νa + ρ(β + φg) - (1 - ρ)((K)f + φt + ςa) - τa                        (=) 

µa = νa + ρ(β + φg) - (1 - ρ)(K(L∗E∗P∗B∗D) + φt + ςa) - τa 

 
µa agentens nytte ved kontrakten 
θa agentens opportunity cost  
νa  agentens vederlag 
φg omdømmegevinst ved kontraktmæssig opfyldelse 
φt  omdømmetab ved kontraktafvigelse - ubetinget af, om afvigelsen 
 foretages med forsæt eller ej 
ςa agentens sagsomkostninger 
τa  agentens transaktionsomkostninger og kontraktinvesteringer (reliance 
 investments) 
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Figur 4. Nyttefunktioner for t = 2 og t = 3 

 

 
 

Figuren viser at principalens nytte er aftagende desto lavere (K)f er, mens agentens 

nytte er tilsvarende tiltagende. Den kendsgerning at det bliver mere rentabelt for 

agenten at underskrive kontrakten ved en lav forventet konventionalbod kan altså vise 

sig at være irrelevant hvis det samtidig er ensbetydende med at det bliver urentabelt 

for principalen at tilbyde kontrakten. 

Agentens opportunity cost er i eksemplet demonstrativt sat til 280.000 kr. for at vise, 

at en forventning om fuld betaling af konventionalboden kan gøre kontrakten 

urentabel for agenten, ligesom det omvendte tilfælde gælder for principalen. 

 

3.4.3. Afvigelse fra kontrakten 
På baggrund af den tidsmæssige forskel mellem t3 og t4 kan omstændighederne 

vedrørende kontraktforholdet have ændret sig, hvorfor agenten må revurdere sin 

opfyldelse af kontrakten. Der kan eksempelvis være indtruffet eventualiteter, som gør 

det væsentligt mere omkostningsfuldt for agenten at foretage kontraktmæssig 

opfyldelse eller omvendt mindre dyrt at afvige fra kontrakten. 

Agenten står desuden i en position, hvor vedkommende bedre kan vurdere de 

juridiske hensyn som indgår i domstolens anvendelse af AFTL § 36 på 

konventionalboden. Eksempelvis fordi agenten selv kan influere nogle af dem 

gennem den tiltænkte afvigelse eller blot det faktum, at der er passeret mere tid, 

hvorfor agenten kan se kontraktforholdet i et større perspektiv. 
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Den tidsmæssige forskel gør altså, at agenten har mulighed for at foretage en cost-

benefit analyse af hvorvidt det kan betale sig at afvige fra kontrakten eller ej. Dette 

betinges dog af, at den tiltænkte misligholdelse ikke er væsentlig i juridisk henseende, 

dvs. hvor misligholdelsen ikke kan sanktioneres med ophævelse af kontrakten.137  

 

Det er rentabelt for agenten at afvige fra kontrakten, såfremt nytten herved overstiger 

nytten ved at foretage kontraktmæssig opfyldelse. Betingelsen for afvigelse kan 

opstilles som følgende: 

 

Heraf fremgår det at hvis konventionalboden gøres partiel ugyldig, så påvirkes 

agentens nytte positivt både ved opfyldelse og afvigelse fra kontrakten.  

Agentens nytte ved afvigelsen påvirkes dog med den fulde effekt af nedsættelsen, 

((K)f - φt - ςa), mens nytten ved forsøg på opfyldelse kun påvirkes i et begrænset 

omfang (1 - ρ)((K)f - φt - ςa). 

Denne forskydning kan ikke i sig selv gøre det rentabelt at afvige fra kontrakten. Hvis 

der derimod eksempelvis er indtruffet en eventualitet, som gør at agenten kan 

begrænse sine omkostninger væsentligt ved at afvige fra kontrakten, så vil 

                                                
137 Eksempelvis i større og længerevarende kontraktforhold, eller ved tilvirkningskøb hvor leveringstidspunktet 
bygger på et estimat. Den meget rigide formulering af væsentlighedsvurderingen for handelskøb i købelovens § 
21, stk. 3, kritiseres desuden fra flere sider, bl.a. Nørager-Nielsen m.fl. (2008) s. 346, Lookofsky & Ulfbeck (2008) 
s. 152 og Ussing (1976) s. 64 ”Reglen i stk. 3 er lovlig streng, hvor det drejer sig om større bestillinger af 
genstande, der ikke er kurante handelsvarer”. 

Betingelse for afvigelse 

µa (afvigelse) > µa (opfyldelse) 
 
Agentens nytte ved afvigelse 

µa(afv) = νa - (K)f - φt - ςa - τa(afv)                                                 (=) 

µa(afv) = νa - (K(L∗E∗P∗B∗D) - φt - ςa - τa(afv)  
 
Agentens nytte ved kontraktmæssig opfyldelse  

µa(opf) = νa + ρ(β + φg) - (1 - ρ)((K)f + φt + ςa) - τa(opf)                 (=) 

µa(opf) = νa + ρ(β + φg) - (1 - ρ)(K(L∗E∗P∗B∗D) + φt + ςa) - τa(opf) 
 
τa(afv)  agentens transaktionsomkostninger og kontraktinvesteringer ved  afvigelse 
τa(opf)  agentens transaktionsomkostninger og kontraktinvesteringer ved  opfyldelse 
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forskydningen medføre at der er et cut-off punkt, hvor en tilpas lav forventet retslig 

konventionalbod gør det mere rentabelt at afvige fra kontrakten. 

 

Dette kan illustreres ved følgende eksempel, hvor det forudsættes at agenten kan spare 

250.000 kr. hvis der foretages en ikke væsentlig afvigelse fra kontrakten. Heraf 

gælder det at τa(opf) = 850.000 kr. og τa(afv) = 600.000 kr. 

Cut-off punktet K* kan herefter udregnes ved at sætte formlen for agentens nytte ved 

afvigelse lig formlen for nytte ved opfyldelse. 

 

Hvis konventionalboden forventes at blive mindre end 192.500 kr., vil det ceteris 

paribus være fordelagtigt at afvige fra kontrakten. Det svarer til en ugyldighedsfaktor 

af den kontraktlige konventionalbod på 0,385 (192.500/500.000). Dette er illustreret 

ved figur 5 nedenfor. 

 

Hvis man sammenholder de opstillede betingelser med domstolens bias mod partiel 

ugyldiggørelse, hvor ugyldighedsfaktoren er på 0,35, så vil det være rentabelt for 

agenten at afvige fra kontrakten i det pågældende tilfælde. Den forventede 

konventionalbod ville således være lig 0,35∗500.000 kr. = 175.000 kr., hvilket ligger 

under cut-off punktet på 192.500 kr. 

 

 

 

 

Cut-off punkt 

µa(afv) = µa(opf)                   (=) 

νa - K* - φt - ςa - τa(afv) = νa + ρ(β + φg) - (1 - ρ)(K* + φt + ςa) - τa(opf)            (=) 

- K* - φt - ςa - τa(afv) = ρ(β + φg) - (1 - ρ)(K* + φt + ςa) - τa(opf) 
 
ρ = 80%; β = 90.000 kr.; φg = 10.000 kr.; φt = 10.000 kr.; ςa = 10.000 kr.; τa(opf) = 850.000 
kr.; τa(afv) = 600.000 kr.; θa = 280.000 kr. 
 
- K* - 10.000 - 10.000 - 600.000 = 80%(90.000 + 10.000) - 20%(K* + 10.000 + 10.000) - 
850000 
- 0.8K* = 620.000 + 80.000 - 4.000 - 850.000 
K* = - 154.000/(- 0,8) 
K* = 192.500 kr. 
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Figur 5. Cut-off punkt 

 

 
 

 

Ovenstående eksempel er simplificeret og ikke ensbetydende med, at det altid vil 

være ønskværdigt for agenten at afvige fra kontrakten. Udover at agenten kan finde 

det moralsk forkasteligt, at agere opportunistisk, så vil en sådan disposition typisk 

skade agentens omdømme og derved forværre mulighederne for fremtidige 

kontrakter. Omvendt, kan der også være tale om en positiv omdømme effekt ved et 

problemfrit samarbejde, hvor agentens markedsposition forbedres på baggrund af et 

styrket renommé. Omdømmetabet og omdømmegevinsten kan derfor vise sig at have 

langt større indflydelse end i det pågældende eksempel, hvor de havde meget 

marginale størrelser. 
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3.5. Pareto vs. Kaldor-Hicks efficiens 
Det fremgår af de tre analyserede faser at den forventede konventionalbod indgår i 

kontrahenternes nyttefunktioner, hvorfor deres nytte påvirkes ved domstolens 

anvendelse af AFTL § 36, herunder de juridiske hensyn, på konventionalboden. 

Beregningseksemplerne for de tre faser er sammenfattet i følgende tabel. 

 

Tabel 2. Nytteværdier og strategier ved diverse forventede konventionalboder 

i	  1.000	  kr	   t	  =	  2	   t	  =	  3	   t	  =	  4	   Nytteændring	  ved	  afvigelse	  

Faktor	   (K)f	   µp	  	  
Dom.	  
strategi	   µa	  	  

Dom.	  
	  strategi	   µa	  afv.	   µp	  afv.	  

Dom.	  
strategi	   Δµp	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Δµa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ΣΔµ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ændringstype	  

0,000	   0	   686	   ingen	  tilbud	   376	   underskrift	   530	   550	   afvigelse	   -‐136	   154	   18	   kaldor-‐hicks	  

0,250	   125	   711	   ingen	  tilbud	   351	   underskrift	   405	   675	   afvigelse	   -‐36	   54	   18	   kaldor-‐hicks	  

0,340	   170	   720	   ingen	  tilbud	   342	   underskrift	   360	   720	   afvigelse	   0	   18	   18	   pareto	  

0,350	   175	   721	   ingen	  tilbud	   341	   underskrift	   355	   725	   afvigelse	   4	   14	   18	   pareto	  

0,3625	   181	   722,25	   ingen	  tilbud	   339,75	   underskrift	   348,75	   731,25	   afvigelse	   9	   9	   18	   pareto-‐optimal	  

0,385	   192,5	   724,5	   ingen	  tilbud	   337,5	   underskrift	   337,5	   742,5	   oprethold	   18	   0	   18	   pareto	  

0,441	   221	   730,1	   tilbud	   331,9	   underskrift	   309,5	   770,5	   oprethold	   40	   -‐22,4	   18	   kaldor-‐hicks	  

0,500	   250	   736	   tilbud	   326	   underskrift	   280	   800	   oprethold	   64	   -‐46	   18	   kaldor-‐hick	  

0,750	   375	   761	   tilbud	   301	   underskrift	   155	   925	   oprethold	   164	   -‐146	   18	   kaldor-‐hicks	  

0,962	   481	   782,2	   tilbud	   279,8	   ingen	  kontrakt	   49	   1031	   oprethold	   249	   -‐230,8	   18	   kaldor-‐hicks	  

1,000	   500	   786	   tilbud	   276	   ingen	  kontrakt	   30	   1050	   oprethold	   264	   -‐246	   18	   kaldor-‐hicks	  

 

Tabellen viser at det er rentabelt for principalen at tilbyde kontrakten såfremt den 

forventede konventionalbod vurderes at være over 221.000 kr. For agentens 

vedkommende er det rentabelt at acceptere kontrakten ved en bod på mindre end 

481.000 kr. Det fremgår endvidere, at hvis agenten afviger fra kontrakten, så stiger 

den samlede nytte med 18.000 kr. uagtet af hvad den forventede konventionalbod er. 

Agentens sparede transaktionsomkostninger på 250.000 kr. ved afvigelse forøger altså 

den samlede nytte med 18.000 kr.138 

Ændringen i den samlede nytte er ens, forskellen kommer til udtryk gennem 

fordelingen mellem kontrahenterne. 

Herudover viser tabellen, at det er agentens dominerende strategi at afvige fra 

kontrakten, såfremt den forventede konventionalbod ved afvigelse vurderes, at være 

mindre end 181.000 kr., hvilket den er ved en ugyldighedsfaktor på 0,3625. Ved dette 

punkt vil ingen af parterne kunne stilles bedre uden at den anden stilles ringere og der 

                                                
138 Den samlede nytte fortjeneste er agentens sparede transaktionsomkostninger minus forskellen mellem 
opfyldelse og afvigelse i principalen og agentens nytte funktioner, dvs. Σ	  Δµ	  = 250.000 - 0,8∗ ε - 0,8∗ςp - 0,8∗ςa - 
0,8∗ φg - 0,8∗φt = 250.000 - 0,8∗250.000 - 0,8∗10.000 - 0,8∗10.000 - 0,8∗10.000 - 0,8∗10.000 = 18.000 kr. 
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er således tale om et pareto-optimalt punkt. Punktet er dog betinget af at principalen 

har vurderet ugyldighedsfaktoren anderledes ex ante, da det ellers ikke havde været 

rentabelt for principalen at tilbyde kontrakten. I et sådan scenarium, hvor 

ugyldighedsfaktoren viser sig at være 0,3625, vil det være gavnligt for begge parter 

hvis agenten afviger fra kontrakten, da Δµp = 9 og Δµa = 9. Dette havde dog ikke 

været tilfældet hvis den negative eksternalitet havde været større. 

 

Fordelingen af nytte mellem principalen og agenten kan mere generelt illustreres ved 

at opstille en figur for pareto-forbedringer vs. kaldor-hicks forbedringer. 

  

Figur 6. Pareto-forbedring vs. kaldor-hicks forbedring 

 

 
 

Figuren viser at før der kan være tale om en pareto-forbedring kræver det at begge 

parter sikres en nytteværdi, som er højere end hvad de kan opnå ved en alternativ 

investering, (µp > θp og µa > θa). Dette er eksempelvis illustreret ved punkt A som 

viser kombinationen af principalen og agentens nytte ved en pareto-forbedrende 

kontrakt. 

Pareto-grænsen viser den maksimale nytte der kan opnås ved kontrakten ex ante, dvs. 

hvor summen af de to parters nytte er maksimeret, (µp + µa).  



 75 

 

I analysen af kontrakttilbuddet i t2 og kontraktunderskriften i t3 medfører en 

væsentlig partiel ugyldiggørelse af konventionalboden, at kontraktens fordeling af 

nytte forskydes fra punkt A til punkt B. Den totale nytte ved kontrakten er uændret, 

men fordi principalens nytte er lavere end opportunity cost, så ville det være 

urentabelt for principalen at tilbyde kontrakten. Hvis kontrakten ikke udbydes går 

samfundet altså glip af den netto nyttegevinst der ligger mellem punktet (θp, θa) og 

punktet B. 

Domstolens anvendelse af AFTL § 36, herunder de juridiske hensyn, medfører altså at 

kontrakter, som ellers ville have været i samfundets interesse risikeres at blive 

forkastes ex ante. 

Hertil bemærkes det, at hvis det er muligt at omfordele nytten, så er punkt B akkurat 

ligeså efficient ud fra en samfundsmæssig synsvinkel, som punkt A, da summen af 

principalens og agentens nytte er uændret, Δ(µp + µa) = 0. 

 

Nyttefordelingen ved agentens afvigelse fra kontrakten i t4 kan illustreres ved en 

forskydning af pareto-grænsen, eksempelvis til punkterne C, D og E som udtrykker 

dertilhørende konventionalboder fra 170.000 kr. til 192.500 kr. I dette interval vil 

kontrahenternes nytte forøges ved afvigelsen (pareto-forbedring) og afvigelsen er 

derfor samfundsmæssigt efficient. I punkt D, hvor (K)f = 181.000 kr., er 

nyttefordelingen endvidere pareto-optimal, da hverken principalen eller agenten kan 

stilles bedre uden at modparten stilles dårligere. 

En given afvigelse kan altså være samfundsmæssig efficient (heraf navnet »det 

efficiente brud«) selvom den ene part stilles dårligere, når blot vedkommende 

hypotetisk set kan kompenseres for sit tab. Det er derfor vigtigt at lovgivningen ikke 

fraskynder en sådan afvigelse mere end hvad der er nødvendigt for at kompensere 

principalen. Når domstolen vælger at inddrage et hensyn som berigelse kan det derfor 

have en negativ indflydelse på den samlede samfundsmæssige nytte. 

 

Hvis den negative eksternalitet derimod havde vist sig at blive større end forventet ex 

ante, eksempelvis ε > 272.500 kr., så ville der have været tale om en inefficient 
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ændring uafhængig af den forventede konventionalbods størrelse.139 Dette er 

illustreret ved forskydningen til punkt F. Ud fra en samfundsmæssig betragtning er 

afvigelsen i dette tilfælde inefficient, da principalens nytte forværres mere end 

agentens tjener / sparer ved afvigelsen. 

 

3.6. Dansk retspraksis vs. Chicago-skolen 
I nærværende kapitel er der opstillet betingelser for kontrakttilbud, kontrakt-

underskrift og kontraktafvigelse og bl.a. belyst betingelserne for det efficiente brud. 

Uden at inddrage retspolitiske anbefalinger er det nærliggende, at afslutte den 

økonomiske analyse med, at sammenligne dansk retspraksis for anvendelsen af 

konventionalbodsklausuler i forhold til de  forhold til de efficiens-bærende teorier, der 

knytter sig til »Chicago-skolen«, som anført af Coase og Posner m.fl.  

Udover forsikringselementet140, understreger fortalere for Chicago-skolen options-

elementet141 ved konventionalbodskontrakter, som illustreret i eksemplet med det 

efficiente brud. Derved kan Chicago-skolen i højere grad siges at fokusere på en 

dynamisk optimering af samfundets velfærd (kaldor-hicks forbedringer) igennem en 

mere laizzes faire holdning til opportunistisk (amoralsk) ageren. Dette skal ses i 

forhold til dansk retspraksis, hvor forsikringselementet og en fastholdelse af den 

bestående struktur (pareto-efficiens) må siges at være de primære målsætninger. 

Derudover har forhindringen af markedssvigt kun sekundær betydning i dansk 

retspraksis, mens det er en af grundsøjlerne for Chicago-skolen.  

En direkte konsekvens heraf er at Chicago-skolen udelukkende inddrager en 

eksternalitetsvurdering, hvor der tages stilling til den negative kontraktinteresse, dvs. 

ex ante kompensation i tråd med Coase teoremet. Dansk retspraksis kan derimod 

højest siges at foretage en skønsmæssig vurdering af eksternaliteter ex post, samtidig 

med at der tages højde for en række efficiens-irrelevante kriterier så som graden af 

illoyal ageren, agentens berigelse og styrkeforholdet mellem koncipisten og 

acceptanten. Herved undermineres kontrahenternes risikofordeling af gevinstchancer 

og tabsricisi ex ante. Konsekvensen heraf er en forøget risiko for markedssvigt, hvor 

                                                
139 Σ	  Δµ	  = 250.000 - 0,8∗ ε - 0,8∗ςp - 0,8∗ςa - 0,8∗ φg - 0,8∗φt (=) 250.000 - 0,8∗275.000 - 0,8∗10.000 - 0,8∗10.000 
- 0,8∗10.000 - 0,8∗10.000 = - 2.000 kr. 
140 Forsikring om kompensation til principalen og en forsikring for agenten vedrørende det maksimalt skyldige 
beløb ved manglende kontraktefterlevelse. 
141 Konventionalboden sammenlignes med en finansiel option for acceptanten, med en øvre bøde (udnyttelseskurs) 
for kontraktafvigelse. 
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domstolenes anvendelse af AFTL § 36 på konventionalbodsklausuler ikke i 

tilstrækkelig grad fungerer som incitament / kompensationsmekanisme. En klar 

tendens fra domstolen til at underkompensere principalen, medvirker således til at 

kontrakter, som ellers ville have givet både principalen og agenten en fordelagtig 

nytteværdi forkastes ex ante.  

 

Konturerne er sat forholdsvis skarpt op i nedenstående tabel, men understreger de 

primære forskelle, f.eks. i forhold til konventionalbodens målsætninger, samt ved 

stillingtagen til hvorledes forskellige parametre og handlinger bør influere 

konventionalbodsudmålingen. 

 

Tabel 3. Dansk retspraksis vs. Chicago Skolen 

 Dansk retspraksis Chicago-skolen 

Målsætning med 
konventionalboden Rimelighed 

Optionselementet + 
Forsikringselementet 

 
Fleksibilitet  

(det efficiente brud) 

Efficiens målsætning Pareto efficiens Kaldor-Hicks efficiens 

Forhindring af  
Markedssvigt Sekundær betydning Primær betydning 

Eksternalitetsvurdering 
Kompensation for 

eksternaliteter udmåles 
skønsmæssigt ex post. 

Ex ante kompensation 
(negativ kontraktinteresse) 

internalisering af 
eksternaliteter ex ante 
 (jf. Coase teoremet) 

Berigelse af agenten ved 
kontraktafvigelse 

Relevant for udmåling af 
konventionalbod. 

Irrelevant for udmåling af 
konventionalbod 

Proportionalitetsprincippet 
/koncipistreglen 

Relevant for udmåling af 
konventionalbod 

Irrelevant for udmåling af 
konventionalbod 

Syn på moral  
(illoyal ageren) 

Relevant for udmåling af 
konventionalbod. 

Irrelevant for udmåling af 
konventionalbod (jf. Posner) 

Konventionalbodens ordlyd 
udtrykker 

Styrkeforholdet mellem 
koncipisten og acceptanten. 

Den bevidste risikofordeling 
af gevinstchancer og tabsricisi 

ex ante 
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KONKLUSION 
Domstolens anvendelse af AFTL § 36 på konventionalbodsklausuler begrundes i 

præmisserne under hensynstagen til loyalitet, negative eksternaliteter, 

proportionalitet, berigelse og koncipistreglen. Rimelighedsvurderingen i AFTL § 36 

er en helhedsvurdering, og da mængden af retspraksis i analysen er relativt begrænset, 

kan det ikke udelukkes at der eksisterer bagvedliggende hensyn. 

Der tegner sig imidlertid en klar tendens til ugyldiggørelse i nyere retspraksis, hvor 

den gennemsnitlige konventionalbod reduceres til godt en tredjedel af den stipulerede 

konventionalbod. Herudover bemærkes det, at domstolene synes at foretrække en ex 

post vurdering af de økonomiske præmisser frem for en ex ante vurdering af 

gevinstchancer og tabsrisici ved kontraktindgåelse. Her kan nævnes U.2004.2400H, 

hvor domstolen i sin proportionalitetsvurdering burde have taget hensyn til, at Aqua-

Wall naturligvis var betænkelig ved at skulle indgå i yderligere et kontraktforhold 

med en i forvejen misligholdende medkontrahent, hvorfor den nye aftale blev betinget 

af en eksorbitant konventionalbod. 

Dette betyder, at kontrahenterne har svært ved at forudsige deres retsstilling ex ante, 

da domstolen i overvejende grad baserer sin afgørelse på omstændighederne ex post, 

samt i nogen grad arbitrære moralske anskuelser (berigelse). For at imødekomme 

denne risiko, er markedets aktører derfor nødsaget til, at holde sig til dispositioner 

med en højere profitmargin. 

 

Det fremgår endvidere, at domstolens anvendelse af AFTL § 36 har direkte 

indflydelse på rentabiliteten af en given kontrakt. Eksempelvis fraskyndes principalen 

at tilbyde visse pareto-forbedrende kontrakter ex ante, hvis vedkommende forventer, 

at konventionalboden i nævneværdig grad gøres partiel ugyldig ved kontraktbrud. Ud 

fra et samfundsmæssigt perspektiv medfører dette en inefficient allokering af såvel 

principalen, som agentens ressourcer. 

 

Udsigten til partiel ugyldiggørelse medfører ligeledes, at agenten har et forøget 

incitament til at afvige fra kontrakten. En sådan afvigelse kan være pareto-efficient, 

når blot principalen kompenseres tilstrækkeligt. Problemet er imidlertid, at 

incitamentet til at afvige fra kontrakten er på bekostning af principalens nytte. Såfremt 

agenten ikke skal kompensere principalen fuldt ud, vil der være situationer, hvor det 
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er rentabelt for agenten at afvige fra kontrakten, desuagtet af, at den samlede nytte 

herved formindskes. Foruden dette umiddelbare samfundsmæssige nyttetab, så 

forværres markedet også på sigt, da den afledte effekt heraf er, at det bliver urentabelt 

for principalen at tilbyde lignende kontrakter fremover. 

 

Domstolens anvendelse af AFTL § 36, herunder de juridiske hensyn, på 

konventionalbodsklausuler medfører altså en inefficient allokering af samfundets 

ressourcer. Denne negative indvirkning kan betegnes som en afvigelse fra de ideale 

markedsbetingelser, hvorfor det må konkluderes at domstolens praksis i nogen grad 

medfører markedssvigt. 
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PERSPEKTIVERING 
AFTL § 36 blev indsat for at undgå, at den overlegne part i kontraktuelle 

arrangementer drager fordel af vilkår, der ensidigt tjener dennes interesser. Det 

samfundsmæssige nyttetab som medfølger kan derfor tænkes at være en nødvendig 

omkostning for at beskytte den svage part, præsumptivt agenten. Den 

kontraktøkonomiske model viser dog, at principalen ikke vil tilbyde en kontrakt med 

mindre det er rentabelt. Beskyttelsen kan derfor vise sig at være fiktiv derved at 

udsigten til partiel ugyldiggørelse enten medfører at principalen forkaster kontrakten, 

eller ligefrem overvælter nyttetabet på agenten ved at formindske dennes vederlag. 

Det er derfor er essentielt med en kritisk stillingstagen til hvad AFTL § 36 raison 

d’être er. Domstolen må betænke sig på hvad hensigten er med den nugældende bias 

mod partiel ugyldiggørelse, da resultat heraf muligvis blot er at markedet kompliceres 

unødigt. 

I den forbindelse argumenterer Posner (1998) for at den retlige regulering bør 

udformes således, at den skaber økonomisk efficiens ”[…] the central meaning of 

justice, perhaps the most common is – efficiency… (because) in a world of scarce 

resources waste should be regarded as immoral.”142 

Med ovenstående in mente kan det overvejes om det ville være mere efficient at lade 

markedet regulere sig selv. Her kan skeles til Coase’s transaktionsomkostningsteori. 

Coase teoremet er blevet (mis)fortolket således, at det ud fra et samfundsmæssigt 

perspektiv vil være mere effektivt, hvis markedet primært reguleres af dets egne 

aktører. Der er dog en lang række faktorer der taler imod at overlade al regulering til 

markedets aktører. Coase advarer mod en laissez-faire fortolkning af Coase teoremet 

og selv Posner som er en væsentlig fortaler for efficienskriteriet har kategoriseret den 

seneste finanskrise som et klart eksempel på markedssvigt grundet en for vidtgående 

deregulering af banksektoren.143 Problemstillingen kunne dog være et interessant 

emne for en videre undersøgelse. 

 

Herudover kunne det være interessant med en undersøgelse af det 

adfærdsøkonomiske aspekt af konventionalbodsklausuler. Eksempelvis er det ikke 

sikkert at agenten har fuldkommen information omkring konventionalbodens 
                                                
142 Posner (1998), s. 30. 
143 Posner (2011). 
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retsvirkninger. En ulovmæssig konventionalbod vil således have realitetsvirkning 

overfor en uoplyst agent. Som et ekstremt eksempel på en ulovmæssig 

konventionalbod kan nævnes Agnes Cupcakes sagen, hvor salgsekspedienternes 

ansættelseskontrakt indeholdte en konkurrenceklausul (tavshedspligt) med en 

dertilhørende konventionalbod på en kvart million kr. Selvom konventionalboden er 

åbenlyst eksorbitant i AFTL § 36 øjemed, så virkede den efter hensigten indtil de 

ansatte blev informerede om ulovmæssigheden. En konventionalbodsklausul kan altså 

have en reel adfærdsregulerende virkning selvom det må formodes at domstolen ville 

nedsætte den i betydeligt omfang i tilfælde af en domstolsprøvelse. 

Det kunne ligeledes være interessant med en undersøgelse af, hvorvidt 

bonusordninger i praksis fungerer som et alternativ eller et supplement til 

konventionalbodsklausuler. Som det fremgår af afhandlingen, så påvirker en bonus 

agentens nyttefunktion, hvorfor bonus kan være et relevant redskab til at internalisere 

risikoen for opportunistisk ageren. Selvom konventionalbodsklausuler og bonus-

aflønningsordninger skaber sammenlignelige incitamentstrukturer, er førstnævnte 

oftest at foretrække, da det vil minimere ex post transaktionsomkostninger.144 Der er 

således et økonomisk ræsonnement for at vi vælger at tildele bøder til fartsyndere og 

straffer forbrydere, frem for at vi i almindelighed belønner lovlydige borgere 

økonomisk. Problemstillingen omkring høj upside afkast og lav downside risiko ved 

bonusaflønning vil derudover forøge risikoen for adverse selection og moral hazard, 

da agenter vil have et disproportionalt incitament til at overdrive deres evner og tage 

store chancer. Ikke desto mindre, er bonusordninger et underbelyst emne 

sammenholdt med konventionalbodsklausuler. 

Afslutningsvist bemærkes det at den manglende retssikkerhed som rimeligheds-

normen i AFTL § 36 medfører, kan imødekommes gennem en undersøgelse, hvor 

anvendelsen af redelighedsbestemmelser i dansk ret belyses. Eksempelvis AFTL § 36, 

AFTL § 38 c, stk. 1, kreditaftalelovens § 22, markedsføringslovens § 9, stk. 2, lov om 

finansiel virksomhed § 43 og købeloven § 72 m.fl. I den forbindelse anfører Gomard 

(2008), at det i England har været almindeligt at tage afstand fra Treu und Glauben / 

Good Faith grundsætningen, fordi forudsigelighed er vigtigere end absolut 

retfærdighed i kommercielle forhold.145 

                                                
144 Geest & Dari-Mattiacci (2009). 
145 Gomard (2008) s. 10. 
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99 

• U.1999.66H 

• U.1988.1061H 

• U.1984.702Ø 

• U.1979.931Ø 

• U.1979.212V 

• U.1977.306H 

• U.1974.583V 

• U.1972.559H 

• U.1972.500H 

• U.1972.369/2H 

• U.1967.865V 

• U.1962.252/2S 

• U.1958.492/1H 

• U.1953.674H 

 

Andre domme 

• U2006.632H 

• U.2005.1978H 

• U.2004.2518V 

• U.2002.706H 

• U.1993.923H 

• U.1989.1039H 

 

Loyalitetsprincippet  

• U.2008.1911H 

• U.2000.116H 

• U.1999.1943H 

• U.1976.21/2 

 


