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Forord

Forord
Efter i en årrække at have skrevet om den del af obligationsretten, der udgøres af selskabsretten, har jeg følt behov for at kunne fremlægge en koncentreret fremstilling af obligationsrettens almindelige del – læren om
skyldforhold.
Allerede bogens begrænsede omfang, viser, at det ikkehar været intentionen at konkurrere med de store fremstillinger, men blot at skrive en bog
med kort og enkel gennemgang af retsområdets grundbegreber. Bogen
kan bruges til repetion hos studerende og praktikere.

Aalborg, maj 2007
Erik Werlauff
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§1
Retskilder, aftalefrihed
og internationalisering

§ 1. Retskilder, aftalefrihed og internationalisering

1. Læren om skyldforhold (obligationsretten) som baggrundsret
Læren om privatretlige skyldforhold kaldes også for obligationsretten.
»Obligatio« er latin for »forpligtelse«, og obligationsretten beskæftiger
sig da også med den ene privates pligt og den anden privates hertil svarende ret.
Den kan inddeles i en almindelig del med de fælles begreber og en
speciel del med de enkelte typer af retsforhold, f.eks. købeloven (kbl.),
den internationale købelov (CISG), lejeloven (LL), funktionærloven
(FUL), forsikringsaftaleloven (FAL), almindelige betingelser for arbejder
og leverancer (AB 92), almindelige betingelser for totalrådgivning (ABT
93) – samt erstatningsretten, som man ikke må glemme under den specielle del.
Der er grundlæggende kun tre typer af privatretlige skyldgrunde
(med notetilføjelse af de klassiske latinske betegnelser for pligtens retlige
natur): 1) løftet, dvs. aftalen,1 2) fejlen, dvs. culpa,2 og 3) berigelsen.3
Den almindelige del af læren om skyldforhold beskriver i særdeleshed
baggrundsretten, dvs. det, der gælder, hvis intet andet er aftalt.
1. Obligatio ex contractu, dvs. en forpligtelse som følge af kontrakt.
2. Culpa betyder »skyld«, her dog ikke som samlet overbegreb for ethvert skyldfor-

hold, men for den delmængde af dem, der udspringer af forsæt eller uagtsomhed i
forbindelse med en skadevoldende handling. Der foreligger med den latinske
term en obligatio ex delicto, dvs. en forpligtelse som følge af en skadevoldende
handling (et delikt).
3. Obligatio ex lege, dvs. en forpligtelse som følge af lovbestemmelse – hvoraf berigelseskravet dog kun er en delmængde.
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Der er en meget betydelig aftalefrihed, dog med forbehold for, at der
ofte vil foreligge beskyttelsespræceptiv lovgivning vedrørende 1) forbrugerspørgsmål4 og 2) medarbejderspørgsmål, ligesom retsstillingen vedrørende 3) tinglige rettigheder inddrager tredjemandshensyn på en sådan
måde, at der heller ikke på dette område kan være fuld aftalefrihed.
Generelt er aftalen vor vigtigste retskilde.
Aftaler skal holdes.5 Retssystemet er parat med sit apparatur til at
gennemtvinge overholdelsen. At det er et retssystem, fremgår af, at det
indeholder regler om monopoliseret fysisk tvang ved dertil bestemt myndighed, jf. Alf Ross’ definitioner af, hvad »ret« er: et regelsæt om monopoliseret fysisk tvang ved dertil bestemt myndighed, jf. Alf Ross: Om ret
og retfærdighed. En dom for kravet er end ikke altid nødvendig – et fogedpåtegnet betalingspåkrav kan efter omstændighederne være nok til at
sikre kreditor et fuldbyrdelsesgrundlag, jf. rpl. § 477 e, stk. 3.
Hvad der er aftalt mellem parterne, må udledes af ordlyden, en nærmere fortolkning, en udfyldning, aftalens baggrund samt ofte en række
typeforudsætninger.
Retsøkonomien anvender begrebet »efficient breach of contract«,6
som er udtryk for, at det kan være økonomisk fordelagtigt – i hvert fald i
mikro- og efter omstændighederne også i makroøkonomisk perspektiv –
at bryde en aftale og betale erstatning herfor, med henblik på at indgå en
anden, mere fordelagtig aftale. Ikke desto mindre bygger læren om skyldforhold fortsat på en forudsætning om, at aftaler skal holdes.

2. Internationalisering
Danske virksomheder er i særlig grad henvist til at disponere grænseoverskridende. Derfor har de internationale aspekter af læren om skyldforhold stor interesse for dem.
Historisk har læren om skyldforhold klart internationale rødder, herunder i 1) romerretten, 2) tysk Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, 3) tysk
4. Mens køberetlige afgørelser om civilkøb og handelskøb ofte vil komme til dom-

stolene, foreligger de fleste sager om forbrugerkøb som afgørelser fra Forbrugerklagenævnet. Praksis kan ses på www.forbrug.dk/klage/retogpligt.
5. Pacta sunt servanda, dvs. aftaler (kontrakter) skal overholdes.
6. Jf. f.eks. Richard A. Posner: Economic analysis of law.
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Handelsgesetzbuch, HGB, 4) fransk Code Civile, CC, og 5) den i common law udviklede kontraktret.7
I dag har læren om skyldforhold nær sammenhæng med en række internationale regelsæt mv., hvoriblandt kan fremhæves 1) den internationale købelov, CISG, hvortil der kontinuerligt vil blive henvist i det følgende, 2) Unidroit: Principles of International Commercial Contracts
2004,8 hvortil der jævnligt vil blive henvist i det følgende (»Unidroit
Principles«), 3) EU’s mange forbrugerdirektiver9 og 4) Romkonventionen
om international-privatretligt lovvalg i kontraktmæssige spørgsmål,10
hvortil der også jævnligt vil blive henvist, eftersom det grundlæggende er
vigtigt at fastslå, om det overhovedet er dansk ret, der finder anvendelse.
Endelig kan nævnes 5) EU-kommissionens initiativer vedrørende en fælleseuropæisk aftaleret.11
Lex mercatoria – dvs. internationalt anerkendte kontraktprincipper –
er et kunstigt skabt regelsæt, en ikke-eksisterende lov, som imidlertid har
træk i sig fra de toneangivende europæiske retsordener, således at begge
parter gennem vedtagelse af lex mercatoria føler sig lidt på hjemmebane
– eller lige meget på udebane. En sådan kunstlov svarer til et kunstsprog
som esperanto eller interlingua, som også kan være særdeles nyttige –
hvis folk vil lære dem og bruge dem.
Lex mercatoria kan anvendes af voldgiftsretter, men endnu ikke af
domstole. En lovvalgsklausul, der peger på lex mercatoria, må derfor
nødvendigvis parres med en voldgiftsklausul. Dette vil dog ændre sig, når
Kommissionens forslag til en fordning til afløsning af Romkonventionen
bliver en realitet, hvorefter også lex mercatoria kan vedtages til brug for

7. Common law-landene omfatter Storbritannien, USA, Austraien mv. De nævnes

8.
9.
10.

11.

ofte som modsætning til civil law-landene, der blandt andet omfatter de kontinentale europæiske stater.
Som i tilfælde af vedtagelse fører til anvendelse af lex mercatoria.
F.eks. direktiv 93/13 om urimelige bestemmelser i forbrugeraftaler.
Rom I, eftersom Rom II om lovvalg i erstatningssager er på vej. Romkonventionen er ifølge forslag fra Kommissionen under omarbejdelse til en forordning,
Rom I-forordningen, som også vil tillade anvendelse af lex mercatoria, dvs. internationalt anerkendte kontraktprincipper, jf. KOM (2005) 650 af 15. december
2005, nærmere omtalt af Ole Lando og Peter Arnt Nielsen i UfR 2007 B s. 1 ff.
Jf. KOM (2001) 398, KOM (2003) 68 og KOM (2004) 651.
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domstolsbehandling.12 Det vil da være muligt at formulere lovvalget således, at der ikke peges på loven i et bestemt land, men på »aftaleretlige
regler og principper, som er anerkendt på internationalt plan eller fællesskabsplan«, jf. forordningens art. 3, stk. 2. Denne formulering vil f.eks.
indbefatte Unidroit Principles.
Man må bestemt heller ikke se bort fra den internationalisering, der
sker gennem parternes vedtagelse af standardiserede regelsæt, som enten uddyber eller fraviger baggrundsretten, og som jævnligt har grænseoverskridende betydning. Sådanne regelsæt omtales nedenfor i afsnit 6.

3. Den internationale købelov, CISG
CISG bruges, hvis der er tale om et grænseoverskridende køb, og 1)
begge stater er CISG-stater, eller 2) den internationale privatret (IP) peger
på loven i en CISG-stat, jf. CISG art. 1, stk. 1.
Danmark har ikke tiltrådt del II af CISG om aftalens indgåelse, jf.
CISG-lovens § 1, 2. pkt.
CISG gælder ikke, hvis både køber og sælger har forretningssted i et
nordisk land, jf. CISG-lovens § 2.
CISG har inden for sit område forrang for købeloven (kbl.), jf. kbl. §
1 a, stk. 4.
CISG’s internationale karakter indebærer, at udenlandske domme kan
have præjudikatværdi her i landet.
CISG regulerer ikke 1) spørgsmål om aftalens gyldighed, jf. art. 4 a,
eller 2) produktansvar, jf. art. 5.
CISG er deklaratorisk, dvs. den kan fraviges ved parternes aftale, jf.
art. 6.
En aftale kan være mundtlig, jf. art. 11 (tilsvarende DL 5-1-1).
En skriftlig aftale kan også være en aftale indgået pr. telegram, telex
mv., jf. CISG art. 13.
CISG anvendes ikke ved handel mellem de nordiske lande, jf. disse
landes forbehold i medfør af CISG art. 94.

12. Jf. som nævnt KOM (2005) 650 af 15. december 2005 og Ole Lando og Peter

Arnt Nielsen i UfR 2007 B s. 1 ff.
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4. Terminologi fra common law
En række anglo-amerikanske begreber har gennem årene vundet indpas i
vor danske lære om skyldforhold. Det gælder f.eks. udtrykkene og begreberne leasing, factoring, confirming og franchising, der alle ved vor recipering af dem i læren om skyldforhold må bygge på kendte danske begreber i en ny sammenhæng.
Også begrebet covenants som udtryk for forskellige former for forfaldsklausuler vinder stadigt større udbredelse i finansielle kontrakter.13
Covenants er klausuler, der opererer alene på det oligationsretlige niveau,
dvs. uden tinglig sikring, ja ofte netop som surrogat for tinglig sikring.

5. Argumentationen inden for læren om skyldforhold
Alle juridiske discipliner har deres grundhensyn, og inden for læren om
skyldforhold kan der udpeges i hvert fald følgende 8 sådanne: 1) erhvervsfriheden, jf. grl. § 74, 2) aftalefrihedens meget store betydning, 3)
aftaler skal holdes, 4) vidtgående hensyn til parternes intentioner, herunder særligt ved fortolkning af aftalen, 5) ønsket om forudsigelighed i
skyldforholdet (ud fra hensynet til omsætningens sikkerhed), 6) ligevægt
mellem ret og pligt, dvs. kontraktbalancen, symboliseret ved fru Justitia
med de to vægtskåle, som symboliserer modsatrettede hensyn, og som er
eller skal bringes i balance, 7) krav om en rimelig grad af loyalitet over
for medkontrahenten og 8) ønsket om værdibevarelse og værdiskabelse.

6. Standardbetingelser
Baggrundsretten om skyldforhold uddybes eller fraviges jævnligt gennem
standardbetingelser, som enten kan være 1) særligt afbalancerede, fordi
de enten er officielt udstedt eller dog vedtaget mellem interesseorganisationer mv. med modstående interesser, eller 2) vedtaget af en branche og

13. Jf. Erik Werlauff i ET 2006 s. 179 ff i ad Andreas Tamasauskas: Erhvervslivets

lånoptagelse.

23

§ 1. Retskilder, aftalefrihed og internationalisering

afprøvet i praksis gennem en årrække. Nogle af disse standardbetingelser
har stor betydning for skyldforhold af grænseoverskridende karakter.
Nævnes kan følgende:
1. – Afbalancerede standardvilkår, f.eks. agreed documents forhandlet
mellem modstående interesseorganisationer. Til afbalancerede standardformularer, der dog ikke alle er forhandlet som nævnt, hører 1) pantebrevsformularerne, 2) AB 92,14 3) ABT 93, 4) Finansrådets og Forbrugerrådets tidligere fælles udtalelse om privatkaution, 5) i Tyskland AGBBanken,15 6) NL 01 – Nordiske leveringsbetingelser for maskiner og andet elektrisk, mekanisk og elektronisk udstyr, udarbejdet af de nordiske
industriforbund, 7) Orgalime S 2000 – leveringsbetingelser for maskiner
og andet elektrisk, mekanisk og elektronisk udstyr, udarbejdet af Orgalime, den europæiske sammenslutning for mekanisk, elektrisk, elektronisk
og metalbearbejdningsindustri,16 og 8) i nogen grad også den delvis forældede ECE 188 – standardbetingelser for handel med maskiner og elektrisk eller elektronisk udstyr, udarbejdet af FN’s økonomiske kommission
for Europa.17
2. – Brancheudarbejdede standardvilkår, som trods »ensidigheden«
tager rimeligt hensyn også til den anden parts interesser, f.eks. 1) NSAB –
Nordisk Speditørforbunds almindelige betingelser, og 2) bankernes almindelige forretningsbetingelser.18

14. Jf. Torsten Iversen i T:BB 2003 s. 480 ff (»Udfyldende entrepriseret. Hvad gæl-

der, når AB 92 ikke er vedtaget?« ).
15. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Banken.
16. Jf. nærmere René Franz Henschel i ET 2006 s. 273 ff.
17. Som det fremhæves af René Franz Henschel i ET 2006 s. 273 ff, er NL 01 og S

2000 udarbejdet af organisationer, hvis medlemmer jævnligt optræder som hhv.
køber og sælger, hvorved eventuelle brancheforskelle herved udlignes. – Se andre
standardbetingelser fra Orgalime på www.orgalime.org/publications/index.htm.
18. Der således i Danmark ikke har den forhandlede status, som f.eks. de tyske har.
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7. Hvornår er standardvilkår vedtaget? – battle of forms
Standardvilkår skal være vedtaget for at blive en del af parternes aftale,
medmindre de er udtryk for en så fast handelspraksis, at de udtrykker en
kutyme, som finder anvendelse, når begge parter kendte eller burde kende den.
Vedtagelsen er vigtig, således som det f.eks. ses af pakhusdommen i
UfR 1995.856 H, som uddybes nedenfor i afsnit 5.19
Følgende retningslinjer kan i øvrigt opstilles for løsningen af spørgsmålet om vedtagelse: 1) Henvisning i et tilbud er nok, når dette derefter
antages. 2) Henvisning i en ordrebekræftelse er egentlig en uoverensstemmende accept, jf. aftl. § 6, stk. 1, men hvis begge er erhvervsdrivende, og den anden part ikke gør indsigelse, må vilkåret normalt anses for
vedtaget. 3) Henvisning i en faktura er ikke nok, særligt fordi denne udskrives efter aftalens indgåelse, normalt også efter leveringen.
Hvis nu begge parter anvender standardvilkår, som de henviser til,
og de har afvigende indhold på det relevante punkt, hvad gælder da?
Dette battle of forms kan løses på forskellig måde: 1) Man kan anse de
standardvilkår, hvortil der først henvises, som vedtaget (he who fires the
first shot wins the battle). 2) Man kan anse de vilkår, hvortil der sidst
henvises, som vedtaget (... last shot ...). Dette er nærmest løsningen i
CISG art. 19, stk. 2. 3) Man kan anse standardvilkårene for at ophæve
hinanden og afløses af rimelighedsbetragtninger på grundlag af baggrundsretten (knockout-modellen). Det er i internationale konventioner
ofte knockout-modellen, der foretrækkes. Den naturligste løsning er
knockout-modellen.20

19. De standardbetingelser, der af Højesteret ansås vedtaget mellem parterne, vendte

bevisbyrden for culpa om i en situation med opbevaring af motorcykler mv. i et
pakhus, og da årsagen til den brand, der ødelagde de opbevarede ting, forblev
ukendt, var bevisbyrden afgørende for, hvem der skulle bære tabet: ejeren eller
depositaren (pakhusejeren). Var standardbetingelserne ikke vedtaget, gjaldt baggrundsretten i skikkelse af et præsumptionsansvar for den professionelle forvarer
støttet på princippet i DL 5-8-14. Var de vedtaget, gjaldt der intet præsumptionsansvar, og ejeren måtte bære tabet – hvilket blev sagens udfald.
20. Jf. også Anne Kristine Riemann i Justitia 1998 nr. 4 med argumenter for en 4.
model baseret på retsøkonomiske betragtninger.
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8. Retsøkonomi og skyldforhold
Hvem har retsøkonomien betydning for inden for læren om skyldforhold?
1) Lovgiveren? ja. 2) Retsvidenskabsmanden? ja. 3) Advokaten og dommeren? ja, om end begrænset (økonomien er ikke en retskilde, bortset fra
f.eks. kartelsager ved markedsdefinitionen mv., men en inspirationsfaktor).
Eksempler på, at retsøkonomi kan have formueretlig betydning, er: 1)
Virker aftl. § 36 efter sin hensigt?21 2) Er der grundlag for at statuere hæftelsesgennembrud over for et moderselskab?22 3) Er en datterfinansselskabskonstruktion juridisk holdbar?23
Men nogle elementer i retsøkonomien forekommer fremmed for en obligationsretlig tankegang, hvorefter aftaler skal holdes (pacta sunt servanda), f.eks. Posners princip om, at efficient breach of contract er økonomisk set acceptabelt.24

9. Reguleres skyldforholdet af dansk eller fremmed ret?
Inden det i det følgende forudsættes, at dansk ret finder anvendelse, skal
der gøres bemærkninger om, hvilket lands lovgivning der anvendes på et
givet obligationsretligt forhold.
Dette reguleres af Romkonventionen (Rom I), som gælder kontraktretlige forpligtelser, og som er under afløsning af Rom I-forordningen.
Rom II vil komme til at gælde erstatningsretten. Rom III vil gælde familie- og arveretten.
Rom I anvendes, hvor der skal vælges mellem loven i flere lande, jf.
art. 1, stk. 1.
Den anvendes også, hvis den peger på loven i en stat, der ikke er med
i Rom I, jf. art. 2.

21.
22.
23.
24.
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Jf. Trine-Lise Wilhelmsen i TfR 1995 s. 1 ff.
Jf. Carl Martin Roos i TfS 1993 s. 227 ff.
Jf. Søren Aaberg i Justitia 1993 nr. 5.
Jf. Richard A. Posner: Economic analysis of law.

9. Reguleres skyldforholdet af dansk eller fremmed ret?

Der er aftalefrihed om lovvalget, og Rom I angiver derfor blot baggrundsretten, jf. art. 3, stk. 1. Dog er aftalefriheden indskrænket i relation
til forbrugere, jf. art. 5, og medarbejdere, jf. art. 6.
Rom I’s grundprincip er i mangel af en IP-aftale at pege på loven i det
land, som aftalen har sin nærmeste tilknytning til, jf. art. 4, stk. 1, og
dette gælder som nævnt også, hvis der herved peges på et land, som ikke
er med i Rom I.
Der er – for at man ikke ved tilknytningsbedømmelsen skal begynde
fra bunden hver gang – i konventionen opstillet en formodning for, at aftalen har sin nærmeste tilknytning til realdebitors domicilland, jf. art. 4,
stk. 2. Realdebitor er den part, der præsterer andet end penge, dvs. en realydelse. Ved grænseoverskridende salg af maskiner, varer mv. fører dette
lovvalg derfor til anvendelsen af sælgers lov, og dette er da også løsningen i mange standarddbetingelser, f.eks. NL 01 og Orgalime S 2000.25

25. Det fremhæves af René Franz Henschel i ET 2006 s. 273 ff, særligt s. 286, at gyl-

digheden af f.eks. en aftale om konventionalbod (dagbod), ansvarsfraskrivelse
mv. kan afhænge af, hvilket lands lov der regulerer kontrakten, og at dette derfor
bør ofres en høj grad af opmærksomhed under kontraktforhandlinger og kontraktkoncipering.
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1. Hvad er en »realydelse«?
En realydelse er en ydelse, der består af andet end penge. Den part, der
skal præstere en realydelse, sælger noget. Den anden part køber det.
Tag blot EF-traktaten som katalog for ydelsestyper: 1) varer, art. 28,
2) tjenesteydelser, art. 49, 3) kapital, art. 56, og 4) arbejdskraft, art. 39. De
er udtryk for, at »realdebitor« sælger en ydelse bestående af én af de her
nævnte kategorier. Endog kapital kan sælges – ydelse af et banklån er blot
udtryk for salg af likviditet mod betaling af rente.
Den anden part køber med sin pengeydelse den nævnte realydelse.
Eller han køber realydelsen med en anden realydelse, f.eks. i form af
1) mageskifte, hvor én fast ejendom byttes mod en anden, og der betales
et forskelsbeløb, eller 2) barter trade, hvor der byttes løsøre mod løsøre,
enten i internationale handler – eller henne om hjørnet hos brugtbilsforhandleren.
En realydelse kan være en undladelsespligt, f.eks. i form af 1) en konkurrenceklausul, jf. FUL § 18, stk. 1, 2) en kundeklausul, jf. FUL § 18,
stk. 2, eller 3) en ikke-angrebspligt over for medkontrahentens immaterialrettigheder.
Et eksempel på sampsillet mellem et realkrav og et pengekrav er UfR 2003.2607 Ø
om motorinstallationen i en leaset bus. Reparatørens krav faldt i tre subsidiære led: 1)
giv mig min motor (ejendomsforbehold) eller 2) giv mig penge i stedet for motoren
(da den nu ikke meningsfuldt kan fjernes fra bussen igen) eller 3) giv mig penge som
kompensation for din ugrundede berigelse (hvilket sagen endte med).

2. Enkle og komplekse realydelser
En realydelse kan være en enkelt ting, f.eks. en bil.
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Eller den kan være mere kompleks, hvilket f.eks. ses i forbindelse med
franchising, hvor franchisegiveren som realdebitor (McDonalds, Burger
King, Australian Barbecue, helsekostforretninger) skal præstere 1) konceptet, 2) knowhow, 3) organisation, 4) service og backup, 5) licens (til
franchisegiverens immaterialrettigheder) og 6) varer.

3. Hovedforpligtelser og biforpligtelser
Man bør fastholde sondringen mellem en parts hovedforpligtelser og biforpligtelser, også selv om man eventuelt hellere vil kalde en hovedforpligtelse for en »kerneydelse«.
Sondringen har f.eks. betydning i relation til væsentlighed ved misligholdelse.
Ved salg af en bil er bilen hovedforpligtelsen, mens tilbehøret er biforpligtelse.
Men hoved- og biforpligtelser kan være sammenvævet, f.eks. ved
franchising, jf. eksemplet foran om bestanddelene i en franchisekontrakt.

4. Genusydelser og speciesydelser
Sondringen mellem de artsbestemte genusydelser og de individuelt bestemte speciesydelser er et dansk fænomen, der f.eks. ikke genfindes i
CISG.
Ved specieskøb er det den bestemte ting, man køber, og som realdebitor derfor skal præstere.
Sondringen har i dansk ret betydning for spørgsmålet om erstatning
ved forsinkelse, nemlig således: 1) Speciessælgeren ifalder et culpaansvar med omvendt bevisbyrde, jf. kbl. § 23. 2) Genussælgeren ifalder
et objektivt ansvar med undtagelse af force majeure, jf. kbl. § 24.
CISG har ikke samme sondring, men når reelt frem til samme konkrete resultat.
Penge er en genusydelse. Heraf følger, at pengedebitors ansvar har
mindst samme strenghed som genussælgerens. Pengemangel diskulperer
ikke. Om en række særlige egenskaber ved penge og pengeforpligtelser se
nærmere afsnit 7.4 med nogle grundsætninger om penge.
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5. Resultatpligt og bestræbelsespligt
Har man som realdebitor (sælger) påtaget sig en pligt til 1) at skaffe medkontrahenten et bestemt resultat (dvs. påtaget sig en resultatpligt) eller 2)
at gøre sit bedste for at opnå et sådant (dvs. påtaget sig en bestræbelsespligt = indsatspligt)?
Svaret herpå afhænger af aftalen – og i mangel af konkret aftale herom
af aftalens type, dvs. af baggrundsretten. Der er ved bestemte aftaletyper
også bestemte typeforudsætninger, nemlig således: 1) Ved salg og ved
entreprise er der en resultatpligt: Salgsgenstanden, bygningen etc. skal leveres. 2) Ved tjenesteydelser er der en bestræbelsespligt: Man skal som
professionel gøre sit bedste i overensstemmelse med fagets normer.
Denne sondring har også vigtige konsekvenser for, hvornår der foreligger misligholdelse, nemlig som følger: 1) Når der er en resultatpligt, er
der et objektivt ansvar for, at resultatet opnås. 2) Når der er en bestræbelsespligt, er der »kun« et culpaansvar (men dog ofte skærpet i form af
et professionsansvar1) for, at man gør sit bedste for at nå resultatet.
Dog kan der i sidstnævnte kategori være givet en tilsikring (= en indeståelse = en garanti) for opnåelse af et bestemt resultat, f.eks. ved skatterådgivning, formueadministration mv.
Underkendelsen i en række sager om nægtet fradragsret i anpartsprojekter førte således ikke til et revisoransvar, jf. UfR 2002.2578 Ø. Dommen lægger vægt på, hvad der
var »den ved redegørelsens udarbejdelse kendte skatteret«, og på, at Ernst & Youngs
redegørelse ikke indebar nogen indeståelse for den skattemæssige virkning eller for, at
den skattemæssige bedømmelse af arrangementet ikke kunne ændres, hvilket investorerne »henset til karakteren af projektet« og »ud fra almindelige erfaringer« måtte have anset for muligt.2

1. Professionsansvaret er et culpaansvar, ikke et objektivt ansvar. Men det er skær-

pet i den forstand, at mens man kan befries for det almindelige culpaansvar som
følge af individuelle undskyldningsårsager, kan sådanne ikke fritage for professionsansvaret. Dette ifaldes, hvis blot fagets normer er overtrådt.
2. Jf. nærmere om »skatteskuffelser« Erik Werlauff: Selskabsskatteret 2006/07 s. 81
ff.
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6. Rigtig ydelse – grundlæggende begreber
For at en part har præsteret rigtig ydelse, skal han have præsteret sin ydelse til rette tid, på rette sted, i den rigtige kvalitet og i den rigtige kvantitet.
Dette kan uddybes således: 1) Rette tid: Denne kan være aftalt (f.eks.
fixtid), ellers blot efter påkrav, jf. kbl. § 12 og gbl. § 5, stk. 1. 2) Rette
sted: Også denne kan være aftalt, f.eks. i form af en leveringsklausul efter
kbl. §§ 62-71. Ellers skal realkreditor selv hente sin ydelse, eftersom »anden skyld« (end pengeskyld) er henteskyld, jf. kbl. § 9. 3) Rette kvalitet:
Også denne kan være aftalt. Ellers må den bero på sædvane, individuelle
forudsætninger, typeforudsætninger mv.3 4) Rette kvantitet: Også dette
beror på aftalen.

7. Rigtig ydelse – CISG-begreber
Lad os gentage spørgsmålet om »rette ydelse«, nu blot afprøvet efter
CISG:
1) Rette tid: Kan være a) aftalt dato, b) aftalt tidsrum eller c) inden rimelig tid, jf. art. 33. 2) Rette sted: Kan være aftalt, jf. art. 31 a-b. Ellers
som i Danmark: anden skyld er henteskyld, jf. art. 31 c. 3) Rette kvalitet:
Kan være aftalt, jf. art. 35, stk. 1. Ellers blot krav om, at genstanden er
»egnet til sit formål«, jf. art. 35, stk. 2. 4) Rette kvantitet: Analogt med
»rette kvalitet«.

3. Er båden med alle hullerne i skroget mangelbehæftet? Det beror på aftalen. Hul-

lerne er ikke mangler, hvis køber har set og accepteret dem. Derfor kan en
skønsmand under en retssag ikke spørges, om genstanden er mangelbehæftet.
Han kan spørges om dens fysiske tilstand. Om der er mangler, er en juridisk vurdering. Skønsmanden kan derfor ikke spørges, om der på leveringsdagen var en
mangel ved salgsgenstanden, for herved ville han fortolke parternes aftale, der
sammen med kbl. eller CISG er afgørende for, om genstanden i retlig forstand var
mangelfuld eller -fri, eller om et regnskab opfylder lovgivningens krav, jf. TfS
2000.636 Ø.
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8. Sælger skal oplyse – køber skal undersøge
Sælgers oplysninger om realydelsen forud for aftalens indgåelse er vigtige
for spørgsmålet om »rette ydelse«.
Sælger har en loyal oplysningspligt, som ikke er lovfæstet, men fremgår af almindelige principper om skyldforhold. Ligesom vi kræver af køberen, at han gennem sin undersøgelse skal tage sig i agt (= caveat emptor),4 kræver vi også af sælgeren, at han skal tage sig i agt (= caveat venditor),5 og dette gør sælgeren gennem overholdelse af sin loyale oplysningspligt.
Sælgers oplysningspligt skal afvejes over for købers undersøgelses»pligt«. Køberen skal tage sig i agt – caveat emptor. Når »pligt« her er sat
mellem citationstegn, skyldes det, at det ikke er en ægte pligt. Det er et
handlekrav, som ved ikke-opfyldelse kan begrænse købers ret.
Caveat emptor udtrykkes direkte i kbl. § 47 og indirekte i CISG art.
35, stk. 3. Mens kbl. opstiller en særskilt »pligt« for køber, indfortolker
CISG i stedet caveat emptor-forpligtelsen i selve mangelbegrebet. CISG’s
model er den mest logiske – køber har jo ikke en selvstændig »pligt« til at
foretage nogen undersøgelse; men hans ret kan blive afskåret af den
manglende eller mangelfulde undersøgelse.
Ved komplekse køb, f.eks. af en virksomhed eller en aktiemajoritet,
systematiserer køber ofte – men ikke altid – sin opfyldelse af caveat emptor-»pligten« ved at foretage en due diligence-undersøgelse.6 En due diligence-undersøgelse vil normalt kunne afsløre, hvorvidt der er forhold i
virksomheden/selskabet, som 1) skal rettes for købers regning, eller som
2) bør medføre prisafslag i forhold til parternes forhandlingsmæssige udgangspunkt.7
En sådan undersøgelse er i virkeligheden udtryk for en systematisk
gennemførelse af køberens undersøgelsespligt, dvs. af grundsætningen
om caveat emptor. Den her påviste sammenhæng med caveat emptor4.
5.
6.
7.

= køberen skal tage sig i agt.
= sælgeren skal tage sig i agt.
Due diligence = rette omhu.
Om due diligence i teoretisk-juridisk belysning se nærmere Marcus Lutter i ZIP
1997 s. 613 ff. Om den praktiske fremgangsmåde, aftalegrundlaget for due diligence mv. se nærmere Advokatsamfundet: »Vejledning i gennemførelse af juridisk due diligence« og »Guidelines for Legal Due Diligence«.
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princippet betyder dog ikke, at virksomheds- eller majoritetssælgeren kan
påtvinge den potentielle køber at foretage en due diligence undersøgelse, i
samme omfang som han kan »påtvinge« ham at foretage en rimelig undersøgelse efter § 47. Due diligence er så tid- og omkostningskrævende,
at en mindre form for undersøgelse hyppigt vil være tilstrækkelig. Af det
forhold, at der i erhvervslivet hyppigt foretages due diligence, må man således ikke drage den juridiske slutning, at undladelse af noget sådant, hhv.
undladelse efter sælgers opfordring medfører fortabelse af beføjelser.
Blandt de forhold, som en due diligence ville bringe for dagen, er der mange, som
sælger af egen drift ville skulle oplyse for at opfylde sin loyale oplysningspligt som
sælger, jf. f.eks. UfR 2004.1784 H, hvor der ikke blev foretaget due diligence, men
hvor sælger af egen drift burde have oplyst en række forhold om en stor kundes ordrestop, restancer til det offentlige mv.

Hvis en due diligence foretages, vil den afskære indsigelser om forhold,
der burde være opdaget. Nægtes kan det derfor ikke, at der vil kunne opregnes situationer, hvor køber er ringere stillet med end uden due diligence. Købers adgang til at foretage due diligence vil normalt skærpe køberens undersøgelsespligter, så sælgeren dermed kan drages til ansvar for
skjulte mangler i mindre udstrækning end ellers.8
Jf. RG 2000.586 Sunnfjord herredsrett, om overdragelse af aktiemajoriteten i Kvalo
Fiskefarm A/S, hvor køberen af et selskab måtte bære risikoen for, at biomassen af
laks og ørred på overtagelsestidspunktet viste sig at have været 6 pct. (godt 0,5 mio.
kr., sammenholdt med en samlet købesum på 23 mio. kr. for aktierne) mindre end angivet af sælgeren. Dommen har udførlige betragtninger, der vil kunne overføres til
dansk ret, om risikofordelingens forskydning i tilfælde af due diligence.

Afslutningsvis bemærkes, at det ofte anvendte udtryk »som beset« i mange handelsdokumenter, også om fast ejendom, ikke udtrykker mere, end
hvad der ligger i caveat emptor-grundsætningen.

8. Se også Jørgen Lillelund Olsen i R&R 2006 nr. 11 s. 40 ff, der går ud fra en vidt-

gående »pligt« for køber til at undersøge virksomheden forud for køb af virksomhed og aktiemajoritet eller andre direkte investeringer, samt Claus Berg Arnoldus
& Frederik von Barnekow i Justitia 2006 nr. 6 (»Mangler, sælgers oplysningspligt
og købers due diligence-undersøgelse ved virksomhedsoverdragelse«).
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9. Oplysning er ikke tilsikring
Hvis realdebitor (sælgeren) erklærer, at »Taget er mig bekendt tæt«, er
dette en oplysning. Hvis den viser sig at være forkert, er sælger ikke ansvarlig på objektivt grundlag, men kun på et culpagrundlag, dvs. kun hvis
han vidste eller burde vide, at oplysningen var forkert.
Hvis han derimod erklærer, at »Taget garanteres at være tæt« – eller
lige så stærkt: »Sælgeren indestår for, at taget er tæt« (efter omstændighederne blot, at »Taget er tæt«), har han afgivet en tilsikring (= indeståelse = garanti), som medfører, at han har lovet køberen en bestemt tilstand.
Oplysningen forholder sig til tilsikringen på samme måde, som retsbruddet som skyldgrund forholder sig til løftet som skyldgrund. Hvis oplysningen ikke stemmer med det faktiske, kræves der culpa som skyldgrund; hvis indeståelsen ikke stemmer med det faktiske, hæftes der uden
hensyn til culpa, dvs. på objektivt grundlag.

10. Nogle konsekvenser af realdebitors pligt
I kapitlet om realdebitors misligholdelse vender vi i detaljer tilbage til,
hvad realkreditor kan gøre i tilfælde af misligholdelse. Foreløbig kan følgende fastslås:
Den, der har krav på realydelsen, kan som udgangspunkt få dom til
naturalopfyldelse, når han har købt en speciesting. Han kan således opnå
dom til udlevering af denne ting, mod at han som modydelse betaler købesummen.9
Da ydelsen netop er en realydelse, bliver der behov for et mangelbegreb. Nu må vi jo stille nærmere krav ikke blot til tid og sted, men også
til kvalitet og kvantitet.

9. Dommens konklusion lyder dermed således: »Thi kendes for ret: Sagsøgte X skal

til sagsøgeren Y udlevere... mod samtidig betaling til sagsøgte af ... kr.«. – Når
sagsøgeren vil sagens anlæg gerne vil have, at dette skal ende med at blive
domskonklusionen, må hans påstand udformes tilsvarende: »Påstand: Sagsøgte X
tilpligtes [= dømmes til] til sagsøgeren Y at udlevere... mod samtidig betaling til
sagsøgte af ... kr.«.
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At være realdebitor, dvs. sælgeren, indebærer international-privatretlige fordele. Lovvalget følger i mangel af en lovvalgsaftale realdebitors
domicillands lov, jf. Rom I art. 4, stk. 2. Sælgeren får således hjemmebanefordelen af, at hans lands lov gælder i mangel af modsat aftale.
Aftalen om en realydelse får også konsekvenser for værnetinget i internationale skyldforhold. Hvis sælgeren sagsøger sin køber for at få
penge, og hvis dansk ret finder anvendelse, gælder dermed også gbl. § 3.
Dermed gælder det, at pengeskyld er bringeskyld. Dermed er opfyldelsesstedet for pengedebitors ydelse hos pengekreditor (= realdebitor = sælgeren). Følgelig kan sælgeren sagsøge køberen ved sælgerens eget værneting, for her skulle køberen jo have betalt, jf. Domskonventionens art. 5,
stk. 1, om opfyldelsesværnetinget.
Hvis køberen vil sagsøge sælgeren i anledning af mangler, kan dette
ske på det sted, hvor mangelfri ydelse skulle erlægges, jf. atter Domskonventionens art. 5, stk. 1, opfyldelsesværnetinget. Skulle levering ske hos
sælgeren i overensstemmelse med hovedreglen, hvorefter anden skyld er
henteskyld, er også dette værneting hos sælgeren.
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§ 3. Skyldnerens ydelse – pengeydelsen

1. Pengeydelsen og dens betalingsmiddel
I dette kapitel drejer det sig om pengeydelser, ofte præsteret som betaling
for realydelser.
En pengeydelse præsteres med ét af flere mulige betalingsmidler,
nemlig følgende:
1) Med penge, dvs. kontant, f.eks. via Dankort, netbank eller PBS, dvs.
via en betalingstjeneste, 2) eller med noget, der konkret kan accepteres
som betalingsmiddel, f.eks. a) et buskort eller et togkort, b) en check (hvis
ikke omstændighederne eller kreditors tilkendegivne holdning giver anledning til afvisning), c) et sælgerpantebrev (som aftalt delvis betaling for
en fast ejendom) eller d) en veksel (hvis et sådant kreditmiddel er aftalt
som gyldig betaling mellem parterne).
Checks, sælgerpantebreve, veksler mv. betegnes i den givne situation som betalingsinstrumenter.

2. Karakteristiske træk ved pengeydelser
Eftersom pengeydelser er genusydelser, gælder grundsætningen om, at
pengemangel ikke diskulperer.
Pengeydelsen er den typiske modydelse for en realydelse. Men realydelsen kan også være en modsatrettet pengeydelse, nemlig en banks
ydelse af et banklån. Et lån er som allerede nævnt udtryk for salg af likviditet mod vederlag i form af rente.
Præstationen af en pengeydelse er nem. Derfor er der stort set ingen
tolerance i tilfælde af forsinkelse eller udeblivelse.
Pengeydelser kan flyde frit over landegrænserne, jf. EF-traktatens
art. 56 om kapitalens frie bevægelighed.
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Pengeydelsen er en ikke-karakteristisk ydelse i IP-retlig forstand,
dvs. at den ikke styrer lovvalget, idet dette tværtimod styres af realdebitors domicillands lov, når parterne ikke har udnyttet IP-aftalefriheden, jf.
Rom I art. 4, stk. 2.
En pligtig pengeydelse kan have tre privatretlige retsgrunde: 1) Et
løfte – dvs. ydelsen præsteres til en aftalekreditor.1 2) Et delikt – dvs.
ydelsen præsteres til en retsbrudskreditor.2 3) En berigelse – dvs. ydelsen
præsteres til en berigelseskreditor.3
Den 4. og sidste retsgrund er offentligretlig, dvs. at det offentlige er
kreditor i anledning af et krav om skat, afgift, bøde eller konfiskation.
Rette ydelse for en pengeydelse er – som altid, når vi fastslår rette
ydelse – defineret således: 1) rette tid, 2) rette sted, 3) rette kvalitet og 4)
rette kvantitet.

3. Rette tid
Svaret på, hvornår pengeydelsen skal præsteres, er som altid: Når det er
aftalt.
Foreligger der ingen aftale herom, må vi som altid gribe til baggrundsretten, og dens svar er: ved pengekreditors påkrav, jf. gbl. § 5, stk. 1.
Løbedage, dvs. fx 7 ekstra dages betalingsfrist efter forfaldsdagen, gives, hvis det er aftalt (f.eks. i pantebrevsformularen), og ellers i tilfælde af
betaling ved juni og december termin, jf. gbl. § 5, stk. 3.
Påkrav kræves nornmalt ikke som betingelse for, at pengedebitor skal
præstere sin ydelse. Derimod kan der være tale om en tillægsfrist, dvs. et
påkrav afgivet efter sidste betalingsdag som en betingelse for, at gælden
kan opsiges til forfald.
Dette gælder 1) ved pantebreve i blandt andet fast ejendom, jf. TL § 42
a, stk. 2, og 2) når det i øvrigt er aftalt (hvorved det kan være tilrådeligt at
tage § 42 a, stk. 2, som sit forbillede).
1. Gennem løftet opstår en obligatio ex contractu = en forpligtelse (udspringende af)

en kontrakt.
2. Gennem deliktet opstår en obligatio ex delicto = forpligtelse (udspringende) af en

forseelse/fejl.
3. Gennem berigelsen opstår en obligatio ex lege = en forpligtelse (udspringende) af

loven (»loven« her forstået i vid forstand – dvs. hele baggrundsretten).
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Enhver forsinkelse er væsentlig, når det drejer sig om pligtig pengeydelse. Dette gælder, fordi pengeydelsen er så nem at præstere. Dog kan
rimelighedsbetragtninger spille ind ved ubetydelige forsinkelser.4

4. Rette sted
Også her er svaret på spørgsmålet om rigtig opfyldelse, at opfyldelsesstedet er, hvor det er aftalt.
Dog kan en forbruger altid betale sin gæld til en bank, jf. KAL § 25,
og det samme gælder pantebrevsdebitor, jf. TL § 42 a, stk. 1, og lejeren,
jf. LL § 32, 3. pkt.5
Er intet aftalt, og er vi uden for forbruger- og pantebrevstilfældene,
gælder det, når dansk ret finder anvendelse, at opfyldelsesstedet er hos
kreditor, jf. gbl. § 3. Pengeskyld er bringeskyld (anden skyld er henteskyld). Tilsvarende efter LL § 32, 1. pkt.: »Udlejeren skal anvise et betalingssted her i landet«, og § 32, 2. pkt.: »Er der ikke anvist et betalingssted, skal lejen betales på udlejerens bopæl her i landet.«
Anvendelsen af gbl. § 3, hvorefter pengeskyld er bringeskyld, forudsætter som nævnt, at dansk ret gælder, dvs. at kontraktstatuttet er dansk.
Mange andre lande har en modsat regel, hvorefter pengeskyld er henteskyld. Inden betalingsstedet fastlægges, skal lovvalget derfor afklares.
Dette sker i overensstemmelse med de principper, der blev kort gennemgået i afsnit 1.9 om det international-privatretlige lovvalg.
Til det næste relevante spørgsmål: om betalingsstedet skaber værneting (opfyldelsesværneting), således at pengekreditor kan sagsøge sin debitor dér, hvor betaling skulle ske, dvs. hos kreditor selv, jf. gbl. § 3, må
man svare således: 1) I rent danske skyldforhold må man svare nej, jf. rpl.
§ 242, hvorefter opfyldelsesværnetinget ikke gælder for pengekrav. 2) I
grænseoverskridende skyldforhold dækket af Domskonventionen må man
sige det modsatte: Her skaber også rene pengekrav opfyldelsesværneting.

4. Jf. flertalsvotummet i UfR 1988.76 V om forsinket betaling af en ydelse på en

gæld efter køb af en restaurant.
5. LL § 32, 3. pkt: »Indbetaling til et pengeinstitut anses som betaling på det anviste

betalingssted.«
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Pengekreditor vil herved ofte få den fordel at kunne sagsøge sin debitor
ved en domstol i kreditors eget land.6

5. Rette kvalitet
Man kunne vel synes, at penge er penge, men herved overses det, at der er
mange valutaer i verden, og at deres indbyrdes værdi kan svinge.
På spørgsmålet om, hvilken valuta pengedebitor skal præstere sin
ydelse i, må man svare således:
1) Der skal betales i den valuta, der er aftalt. Aftalen herom ligger ofte
til grund for prisen. Man kan få dom for betaling i en fremmed valuta,
dvs. også andet end DKK. 2) Der kan opstilles to formodningsregler: a)
EUR kan altid bruges til betaling i eurolande, jf. forordning nr. 2560/2001
(men i Danmark er EUR at betragte som en fremmed valuta, f.eks. i kursgevinstlovens forstand). b) Hvis der er aftalt betaling i en bestemt valuta,
og denne valuta ikke er identisk med betalingsstedets valuta, kan pengedebitor vælge mellem kontraktens og betalingsstedets valuta, jf. gbl. § 7.
Denne regel er dog deklaratorisk, og det kan således udmærket være aftalt, at der effektivt skal betales i kontraktens valuta.

6. Rette kvantitet
Hvor meget der skal betales, kan defineres således:
1) Primært beror det på aftalen. Der skal betales, hvad der er aftalt. 2)
Er beløbet ikke aftalt, skal der betales, hvad der er rimeligt hhv. sædvanligt. Dette fremgår af a) kbl. § 5 (og § 72 i forbrugerkøb): hvad der er rimeligt, b) CISG art. 55: hvad der er sædvanligt for denne vare, og c)

6. Den domstol, sagen indbringes for, skal efter EF-domstolens Tessiliregel ræson-

nere således: 1) Hvilket lands lov gælder, dvs. IP-retligt? 2) Hvor er betalingsstedet efter dette lands lov? 3) Er dette betalingssted her i landet? Hvis ja, er der opfyldelsesværneting, og sagen kan realitetsbehandles hos den pågældende domstol,
jf. f.eks. UfR 2006.2501 Ø om et dansk selskabs søgsmål mod et norsk selskab
med påstand om, at sagsøgte skulle friholde sagsøger for en garantiforpligtelse
over for en bank.
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Unidroit Principles of International Commercial Contracts (lex mercatoria) pkt. 5.7.1: a reasonable price.
Til spørgsmålet, om der tillægges moms til en aftalt købesum, må man
svare følgende: 1) Er pengedebitor en forbruger, der betaler for en realydelse, er der en formodning for, at moms er indbefattet i den aftalte købesum, således at det aftalte beløb ikke skal tillægges moms, jf. merværdiafgiftslovens § 52, stk. 8. 2) Er pengedebitor ikke en forbruger, er der
ikke en sådan formodning, og den aftalte købesum for varer, tjenesteydelser mv. skal da som udgangspunkt tillægges moms.
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1. Ydelse mod ydelse
Hidtil har vi koncentreret os om den enkelte real- eller pengeydelse. Nu
skal der sættes fokus på sammenhængen mellem modsatrettede ydelser, dvs. på princippet om »ydelse mod ydelse«.
Vi befinder os her ved ét af de allerældste principper – hvis ikke dét
ældste – inden for læren om skyldforhold: quid pro quo = noget for noget.
I princippet om ydelse mod ydelse ligger to vigtige forhold: 1) De to
modsatrettede ydelser formodes at være i balance, eftersom vi holder af
at antage, at der i en gensidigt bebyrdende kontrakt foreligger kontraktbalance (igen: fru Justitia med de to vægtskåle, som symboliserer modsatrettede hensyn, der er eller skal bringes i balance). 2) De to ydelser udveksles som udgangspunkt samtidig (medmindre en forskydning er aftalt).
Samtidighedsprincippet kan være fraveget tidsmæssigt i begge retninger, nemlig således at pengeydelsen enten 1) præsteres før realydelsen,
og i så fald foreligger der et »prænumerationskøb« (præ: forud; numen:
mønt), eller 2) præsteres efter realydelsen, og i så fald foreligger der et
kreditkøb.
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2. Samtidighedsprincippet
Princippet om samtidighed er udtrykt i kbl. § 14, jf. allerede overskriften
til denne §.
Det udtrykkes også i CISG art. 58, idet det præciseres i CISG art. 59,
at påkrav er ufornødent.
I et løbende kontraktforhold er 100 pct. samtidighed – i modsætning
til den enkeltstående handel – ikke mulig. Man kan ikke for hver pengeog realydelse stå fysisk klar til en udveksling. Derfor må der tages stilling
til, hvem der skal præstere først – og dermed løbe en risiko. Svaret herpå
beror som altid i første række på aftalen. Er intet aftalt, beror svaret ifølge
baggrundsretten på, hvem der har mindst at tabe ved at præstere sin ydelse først.
Dette princip om »den mindste risiko« kan udmøntes således (idet
der erindres om, at andet kan være aftalt): a) Leje af fast ejendom: lejen
skal præsteres forud, eftersom lejeren opnår rådighed over det lejede, jf.
LL § 33, stk. 1. b) Leasing af løsøre: Samme løsning og samme årsag. c)
Ansættelsesforhold: Traditionelt betaling bagud.1 d) Entrepriseforhold:
betalingen erlægges bagud, men i rater, jf. AB 92 § 22, stk. 1 (månedlig
opgørelse), ud fra en typeforudsætning om, at entreprenører antagelig er
på svage økonomiske fødder og derfor skal have deres betaling i takt med
arbejdets udførelse2 – en forudsætning, der dog sikkert i vore dage ikke er
rigtig.

3. Fravigelse af samtidighedsprincippet
Samtidighedsprincippet kan også være fraveget i videre omfang end netop
angivet, og der bør her skelnes mellem to former for fravigelse: 1) Den
rendyrkede fravigelse, hvor realydelsen præsteres et godt stykke tid, før
pengeydelsen præsteres, og 2) tilfælde, hvor der opereres med surrogater
for samtidighed, men hvor der reelt er tale om en fravigelse af samtidig-

1. Ud fra en lidt gammeldags frygt for, at medarbejderen måske ellers mister lysten

til at præstere sin realydelse: arbejdsydelsen.
2. Se tilsvarende ABT 93.
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hedsprincippet (blot at dette som følge af surrogatet ikke fremstår så klart
som ved den rendyrkede fravigelse).
Den rendyrkede fravigelse forekommer for det første ved kreditsalg af
varer eller tjenesteydelser. Skønt baggrundsretten tilsyneladende har
samtidigheden som sit udgangspunkt, er kreditsalg i virkeligheden den
praktiske hovedregel, også selv om der ikke udtrykkeligt er aftalt »kreditsalg«: Tjenesteydelsen eller varen leveres, en faktura medsendes eller eftersendes, og denne har en betalingsfrist på f.eks. 14 dage eller en måned.
En sådan handlemåde fra sælgerens side er udtryk for et kreditsalg.
Salg på kredit forudsætter enten, at det er aftalt, eller at sælgeren opfører sig som netop omtalt, dvs. stiltiende yder kredit. I modsat fald er vi tilbage ved udgangspunktet: samtidighedsprincippet.
At være tilbage ved dette udgangspunkt har nogle konkrete og ganske
håndgribelige følger: 1) Afleverer sælgerens folk ved en fejl en vare,
som skulle betales kontant, men uden at få betaling, kan sælgeren vende
tilbage og hente varen, om fornødent med fogedens hjælp, forudsat at han
reagerer meget hurtigt. 2) En kredit, som sælgeren har ydet ud fra køberens falske foregivender om sin kreditværdighed, kan tilsidesættes
som ugyldig efter aftl. § 30, hvorved vi er tilbage i samtidighedsprincippet, således at sælgeren har ret til selve varen også uden at have taget
ejendomsforbehold.3 Det er dermed selve aftalen om købet, der tilsidesættes som ugyldig, og som dermed skal »vikles op«. Et »køb« er jo en
»købsaftale«, og dermed afhængigt af, at aftalen om købet overhovedet er
gyldig. En opvikling som den nævnte indebærer, at sælger har tinglig ret
til varen, der befinder sig hos køber hhv. dennes bo: Sælgers løfte om salg
af varen er ugyldigt, og dermed er ejendomsretten til varen hos ham.4

3. Jf. NJA 1975.178 HD om stålplader solgt på kredit, hvor kreditten var opnået ved

købers urigtige oplysninger om egen økonomi. Selve aftalen kunne fragås af sælger, der dermed som separatist kunne få sine stålplader tilbage fra købers konkursbo.
4. Se om den ganske tilsvarende problematik, hvor det drejer sig om at kende en
tegningsaftale ugyldig, Erik Werlauff: Anpartsaftalers bindende virkning.
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Begge disse eksempler illustrerer en tilbagevenden til samtidighedsprincippet efter et lille svinkeærinde til hhv. 1) fejlagtig aflevering af varen uden betaling og 2) svigagtigt tilvejebragt salg på kredit.
Rendyrket fravigelse af samtidighedsprincippet forekommer ikke
blot ved det rene salg på kredit uden tinglig sikring af sælgerens krav,
men også gennem salg under ejendomsforbehold. Ejendomsforbeholdssalget er i teoretisk forstand udtryk for, at den hævebeføjelse, som en sælger ellers skulle udøve på leveringstidspunktet, nemlig når han opdager, at
køberen ikke præsterer sin samtidige pengeydelse, forlænges på en sådan
måde, at hævebeføjelsen kan udøves på et senere tidspunkt, nemlig når
køberen ikke betaler den købesum, som han har fået kredit med at betale,
jf. kbl. § 28, stk. 2 (som skaber det køberetlige grundlag for ejendomsforbeholdet) og KAL § 34 (som skaber det tinglige grundlag).
Den modsatte afvigelse: at pengeydelsen præsteres før realydelsen,
betegner vi: prænumerationskøbet. Mønten (latin: numen) betales forud
for (latin: præ) varen. Dette er i praksis oftere forekommende, end man
måske umiddelbart skulle tro: Eksempler på prænumerationskøb er a)
køb af værdipapirer gennem bank eller anden værdipapirhandler, b) billetkøb, c) køb af ting, der først skal tilvirkes, og d) køb fra en sælger i et
andet land (dog at køberens krav på realydelsen her ofte sikres gennem
rembours5 eller bankgaranti).
Den anden hovedgruppe, hvor samtidighed fraviges, er som nævnt de
tilfælde, hvor der indskydes et surrogat for samtidighed. Det er indlysende, at det kræver aftale, hvis en part skal affinde sig med noget sådant,
ligesom den rendyrkede fravigelse af samtidigheden også kræver aftale.
Eksempler på samtidighedssurrogater er a) deponering af en købesum, der skal frigives, når sælgers realydelse er præsteret,6 b) garanti eller
5. Rembours er en metode til udveksling af varer og købesum ved grænseoverskri-

dende handel. Købes bank (= den åbnende bank) lover sælgers bank (= den adviserende bank), at købers bank vil betale købesummen til sælgers bank, mod at
købers bank modtager dokumenterne på varen, idet dokumenterne er nøglen til at
få varen udleveret fra transportøren. Således passerer købesummen den ene vej,
mens dokumenter og varer passerer den anden vej.
6. F.eks. a) gennem opnåelse af anmærkningsfrit skøde på en fast ejendom, b) en
advokats depositum til sikkerhed for senere honorarfaktureringer og c) et depositum i et lejeforhold, jf. nærmere LL § 34. Der er standarddokumenter til garantien
ved køb af fast ejendom, jf. bkg. nr. 694 af 22. juni 2006 om ansvar, garantistillel-
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kaution fra en bank7 eller c) optagelse af realkreditlån, hvor sælger får
provenuet, udstedelse af sælgerpantebrev til sælger, samt deponering af
den kontante udbetaling ved køb af fast ejendom.

4. Risikofordelingen i gensidigt bebyrdende aftaleforhold
Den risiko, der her skal drøftes, er risikoen for det »hændelige«, der kan
overgå en parts ydelse. Det hændelige er forhold uden for parternes rådighed. Ikke blot lynnedslag er udtryk for det hændelige. Også tredjemands
forsætlige handlinger i form af tyveri, hærværk mv. er »hændelige« i retsforholdet mellem de to parter, som begivenheden rammer; dermed bliver
risikoen jo blot udtryk for, hvem af parterne der skal påtage sig besværet
med regressen mod den skadevoldende tredjemand samt risikoen for hans
eventuelle betalingsudygtighed.
Hvornår kan en part ånde lettet op og konstatere, at en eventuel indtræden af »det hændelige« ikke længere er udtryk for en risiko, der skal
bæres af ham? – analogt med et statsoverhoved, som sikkerhedsfolkene
har skullet passes på, men som nu atter er ude af landet, hvorefter han eller hun er andres ansvar. Svaret herpå er generelt, at risikoen er overstået
for en part, når han har præsteret sin ydelse, jf. princippet i kbl. § 17,
hvorefter risikoovergangen sker ved leveringen, kombineret med kbl. §
44, hvorefter tingens tilstand ved risikoovergangen er afgørende for, om
der foreligger en mangel eller ej.
Sælgerens risiko for salgsgenstanden ophører ved køberens afhentning af denne (når vi befinder os i hovedreglen om, at »anden skyld er
henteskyld«), jf. kbl. § 9. Er der et tidsrum for afhentningen, da når dette
er begyndt, jf. kbl. § 17, stk. 2.
se og behandling af deponerede midler mv. ved omsætning af fast ejendom. Standardteksten til garanti er godkendt af Advokatrådet, Andelsboligforeningernes
Fællesrepræsentation, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet. Standardteksten findes blandt andet på www.advokatsamfundet.dk under »Vejledninger«.
7. F.eks. til sikkerhed for 1) bygherrens forpligtelser ved et byggeri, 2) en udenlandsk købers garanti for købesummens betaling, 3) en sælgers garanti for salgsgenstandens levering eller endog 4) en modsatrettet bankgaranti (= kontragaranti)
mod følgerne af, at en bankgaranti på anfordringsvilkår misbruges.
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Skal sælgeren sende tingen, ophører risikoen ved afsendelsen (pr.
post, bane, lastbil etc.), nemlig når den er overgivet til en selvstændig
fragtfører, jf. kbl. § 10.
Skal sælgeren selv bringe tingen, dvs. at der er truffet aftale om, at
»anden skyld er bringeskyld«, ophører risikoen ved afleveringen hos køber, jf. kbl. § 11.
CISG har et tilsvarende system, om end tilsyneladende med et andet
udgangspunkt, men reelt med samme resultat, nemlig at kbl.-resultatet og
CISG-resultatet bliver sammenfaldende ved alle forsendelseskøb, jf. kbl.
§ 10 og CISG art. 31.
Risikotidspunktet, som også efter CISG er afgørende for, om der foreligger mangler, jf. CISG art. 36, stk. 1, er ikke leveringen, men derimod
overgivelsen til 1. transportør, jf. nærmere CISG art. 66-70.
Ved salg af fast ejendom aftales det oftest i standardkøbekontrakten,
at risikoen overgår til køberen kl. 12:00 på overtagelsesdagen, dog at risikoen for brand (= »ildsvåde«) overgår fra indgåelsen af købsaftalen (hvorfor ejendommens forsikringsforhold er vigtige for køber). Også baggrundsretten må være, at risikoen overgår på det aftalte »leveringstidspunkt«, dvs. overtagelsestidspunktet.
For køberen som pengedebitor, ligesom for enhver anden, der skal betale noget, er risikoovergangen det tidspunkt, hvor pengene er kommet
sikkert frem til pengekreditor, jf. atter gbl. § 3, hvorefter »pengeskyld er
bringeskyld« (hvis intet andet er aftalt). Alt, hvad der fremførtes om betalingsmåde og betalingsmiddel i de foregående kapitler, gælder derfor også
her, dvs. når betalingen er et led i en gensidigt bebyrdende aftale.
Er der af pengekreditor angivet en bankkonto, som betaling kan ske
til, er risikoen overgået, når pengene er indgået på kontoen og er til kreditors disposition.
Den særlige lovregel i KAL § 25, hvorefter en forbruger som pengedebitor altid kan betale til en bankkonto hos en bank her i landet, flytter
betalingstiden, idet betaling er rettidig, når den er sket som nævnt og inden for betalingsfristen, men lovreglen flytter ikke betalingsstedet. Pengeskyld er således stadig bringeskyld. KAL § 25 flytter forsinkelsesrisikoen,
men ikke forsendelsesrisikoen.
Skulle det ganske sjældne ske, at pengene overhovedet ikke kommer
frem, er dette dermed grundlæggende debitors risiko i retsforholdet mellem ham og kreditor (men selvsagt med regres mod den forsømmelige
bank).
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Anderledes er det i LL § 32, 3. pkt., som både flytter betalingssted og tid, og som dermed også flytter både forsinkelses- og forsendelsesrisiko
over på pengekreditor, udlejeren. Betaling er simpelthen pr. definition
sket, når indbetalingen til banken har fundet sted (»Indbetaling til et pengeinstitut anses som betaling på det anviste betalingssted«).
Betaling med kontanter er sket, når pengene er overgivet til kreditor.8

5. Risikofordelingen i andre retsforhold – udgangspunkt i res
perit domino
I andre retsforhold må man tage udgangspunkt i, at res perit domino,9
dvs. ejeren bærer risikoen for, hvad der sker med hans ting.
Fra udgangspunktet om, at res perit domino må vi gøre to kategorier
af undtagelser:
For det første gælder det om ting, der er lånt ud, at låntageren bærer
risikoen på objektivt grundlag, dvs. uafhængigt af culpaovervejelser, jf.
DL 5-8-1 (»Laan maa ej fortabis, men skal lydisløst hjemkomme ...«). En
sådan streng regel er velbegrundet, fordi lånet ensidigt er i låntagerens interesse.
For det andet gælder det ved ting, der er i (professionel) forvaring, at
forvareren (= depositaren) bærer et culpaansvar med omvendt bevisbyrde
(men også her kan der være aftalt andet). Denne grundsætning om et præsumptionsansvar for den professionelle forvarer mv. støttes på DL 5-8-14.
Et par udslag af grundsætningen om præsumptionsansvar for forvareren er: Transportøransvaret for det transporterede gods; leasingtagerens
ansvar for den leasede genstand; pakhusejerens ansvar for det opmagasinerede gods.
Men igen kan aftalen gøre en forskel:
I leasingkontrakten kan det være aftalt, at leasingtageren skal holde
det leasede forsikret. Forsømmer han nu det, bliver han automatisk ansvarlig for følgerne af den manglende kaskoforsikring, også selv om han

8. Jf. UfR 1989.232 H om det store varehusrøveri, hvor pengene ansås overgivet til

kreditor, lige inden røvere trængte ind og tog dem.
9. Res perit domino = tingen går under for ejeren.
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måske ville kunne fralægge sig den skyldformodning, som forvarerens
præsumptionsansvar ellers »kun« ville føre til.
For pakhusejeren kan det være aftalt, at der skal gælde en ligefrem
bevisbyrde.
Dette var temaet for UfR 1995.856 H, pakhus-dommen, hvor motorcykler mv. gik
tabt ved en pakhusbrand i Århus. Var der nu gennem vedtagelsen af speditørforbundets standardvilkår aftalt en ligefrem bevisbyrde? Dette bevisbyrdespørgsmål ville
blive helt afgørende, eftersom brandårsagen aldrig blev opklaret.
Landsretten fandt ikke, at der var vedtaget ligefrem bevisbyrde – vilkåret var simpelthen for byrdefuldt for tingenes ejer til, at det blot kunne vedtages dybt nede i en
standardaftale.
Højesteret fandt derimod, at vilkåret var vedtaget, og lagde herved særlig vægt på,
at der var tale om et retsforhold mellem professionelle. Dermed var der ligefrem bevisbyrde, og dermed skulle tingenes ejer bevise, at pakhusejeren gennem culpa var
skyld i branden og ødelæggelsen. Dette kunne jo netop ikke bevises, og derfor måtte
tingenes ejer selv bære skaden (i det omfang den ikke var forsikringsdækket). Vi
vendte dermed tilbage til hovedreglen: res perit domino.

6. Ubalance i skyldforholdet – genopretning af
kontraktbalancen gennem hardshipklausuler mv.
Ligesom fru Justitia med vægtskålene i balance illustrerer, formoder vi,
at der er balance mellem parternes interesser og den måde, disse afspejler sig på i kontraktens fastlæggelse af ydelse og modydelse.
Vi gør en række undtagelser herfra gennem præceptiv beskyttelseslovgivning, f.eks. gennem de mange, ofte direktivstyrede, forbrugerregler, som ikke på forhånd kan fraviges til ugunst for forbrugeren. Ligeledes
er en række ansættelsesretlige bestemmelser beskyttelsespræceptive, jf.
FUL § 21.
Men ellers er udgangspunktet, at parternes aftalefrihed formodes at have skabt den fornødne kontraktbalance.
Svigter kontraktbalancen, er der et antal juridiske redskaber, der kan
bruges til at genskabe balancen:
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1. – Kvalificeret umulighed: Force majeure – ingen kan præstere ydelsen: a) Force majeure fritager endog genussælgeren fra det ellers objektive ansvar. b) Se hertil kbl. § 24: »... såsom ved hændelig undergang af alle genstande af den art eller det parti, købet angår, ved krig, indførselsforbud eller lignende«. c) Se tilsvarende CISG art. 79: »proves that the failure was due to an empediment beyond his control and that he could not
reasonably be expected to have taken the impediment into account ... or to
have avoided or overcome its consequences«.
2. – Umulighed: Denne debitor kan ikke præstere ydelsen: a) Det solgte
maleri ødelægges efter salget, men før leveringen. b) Sælgeren ødelægger
det selv: han er pga. umuligheden fri for levering, men ifalder erstatningsansvar. c) Det »hændelige« ødelægger det solgte maleri: Han er fri for levering og ifalder ikke erstatningsansvar. d) Der er dog omvendt bevisbyrde for sælgeren med hensyn til, om forholdet kan tilregnes ham, jf. kbl. §
23
3. – Uforholdsmæssig vanskelighed: Sælgeren må, hvis hans egen ydelse er blevet uforholdsmæssigt byrdefuld (»hård«) at erlægge, eller hvis
medkontrahentens modydelse er blevet uforholdsmæssigt meget mindre
værd at modtage, forlade sig på en eventuel hardshipklausul i aftalen: a)
Hardship (»hårdhed«) defineres således i UNCITRAL 1988: »a change in
economic, financial, legal or technological factors that causes serious adverse economic consequences to a contracting party, tehereby rendering
more difficult the performance of his contractual obligations«. b) Se ligeledes ICC Publication No. 650/2003 med konkrete hardshipklausuler. c)
En blød hardshipklausul går blot ud på, at parterne skal genforhandle
det relevante punkt i aftalen, hvor kontraktbalancen er forrykket. En sådan
klausul kan f.eks. findes i en samarbejdsaftale eller direktørkontrakt. Ofte
anvendes sådanne »hardship«-klausuler næsten standardmæssigt.10 Den

10. De hører dermed til de boilerplate-klausuler (= standardklausuler), som med in-

spiration fra common law-kontrakter ofte anvendes relativt ukritisk, jf. Viggo
Hagstrøm i J 2007 s. 4 ff: Er formuerettens grunnbegreper blitt foreldet? –
Hagstrøms konklusion er heldigvis, at de nordiske formueretlige grundbegreber er
værd at forsvare.
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part, der påberåber sig klausulen, kan ikke gennemtvinge en ændring af
kontrakten, men en blank afvisning af at forhandle kan indebære en væsentlig misligholdelse pga. illoyalitet. d) En hård hardshipklausul indebærer derimod forskrifter, hvorefter en ændring kan gennemtvinges.
4. – Urimeligt at skulle opfylde: Genopretning af balance og rimelighed
gennem aftl. § 36: a) Aftl. § 36 må anses at have afløst »forudsætningslæren« med dennes krav om væsentlighed, kendelighed og rimelighed som
betingelser for at kunne fragå aftalen. b) § 36 kunne i sin oprindelige
skikkelse kun bruges til at statuere aftalens bortfald eller et vederlags nedsættelse, men efter en lovændring kan den også bruges til forhøjelse af
vederlag mv. c) Se f.eks. UfR 2004.2518 H om en 150 år gammel lejeaftale for landbrugsjord, hvor lejen på 10 kr. p.a. opjusteredes til markedslejen, 8.000 kr. d) § 36 kan e.o. også anvendes i retsforholdet mellem professionelle.11 e) § 36 suppleres af specialklausuler.12
5. – En aftale, der er ude af trit med »markedet«, og hvor der er
hjemmel til at justere vilkår i aftalen: a) En prisklausul (køb af varer mv.),
b) en valutaklausul (lån, leasing mv.), c) en renteklausul, som virker i) automatisk, f.eks. hvor renhten på et pengelån er koblet på Nationalbankens
diskonto, Nationalbankens udlånsrente, CIBOR,13 LIBOR14 el.lign., ii) eller som virker mere skønsmæssigt, jf. bemyndigelsen i KAL § 15, stk. 2,

11. Jf. f.eks. UfR 1998.281 H, BYG og Danske Malermestre, hvor en indfusioneret

brancheforening stik imod vedtægterne fik en del af formuen med sig ved en hurtig udtræden efter fusionen.
12. F.eks. i) KAL § 22 om urimelige vilkår for lån og kredit og ii) diverse godskikregler, f.eks. FVL § 43 og den hertil hørende bekendtgørelse.
13. Copenhagen inter-bank offered rate, dvs. grundrenten mellem banker på København-finansmarkedet.
14. London inter-bank offered rate, dvs. grundrenten mellem banker på Londonfinansmarkedet.
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til, at banker, sparekasser og andre autoriserede pengeinstitutter kan regulere en rente, der efter aftalen er variabel,15 iii) men som trods alt ikke kan
virke helt skønsmæssigt,16 men skal være afhængig af ændringer på pengemarkederne mv.; d) hjemmel til ændring af lejen for leje af fast ejendom.17
6. – En generel ændringsadgang, f.eks. ved ansættelsesaftaler.18

15. Ændringen skal da annonceres i dagspressen og angives på næste kontoudtog, jf.

KAL § 15, stk. 4.
16. Jf. UfR 1999.633 SH på grundlag af MfL § 1. Dommen forbød Danske Bank at

gøre rente- og gebyrændringer rent skønsmæssige. Banken droppede anke og svarede igen ved at indføre detaljerede – men reelt indholdsløse – kriterier i sine forretningsvilkår for, hvornår ændringer kan iværksættes.
17. i) Enten automatisk (f.eks. i form af en aftaleklausul om pristals- eller omsætningsregulering), ii) eller efter varsling på grundlag af lejelovgivningen, iii) jf. LL
§ 47: lejen »væsentligt lavere end det lejedes værdi«, iv) LL § 49: lejen »væsentligt højere end det lejedes værdi«, v) LL § 50: forøgede ejendomsskatter eller vi)
ELL § 13: reguleres til markedslejen, hvis denne er væsentligt højere eller lavere.
18. Hvor i) en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet kan varsles med opsigelsesvarsel, ii) f.eks. en ændring om nedsættelse af arbejdstiden 4-5 timer ugentligt
pga. arbejdsmangel; iii) medarbejderen kan da betragte sig som opsagt af arbejdsgiveren, iv) og dette kan for en således opsagt gravid medarbejder udløse en
godtgørelse på op til 1 års løn, v) ligesom der for en funktionær kan udløses FUL
§ 2 b-godtgørelse (eller efter 12 års ansættelse: FUL § 2 a-godtgørelse), vi) og en
konkurrenceklausul bortfalder i medfør af aftl. § 38, stk. 2 (eftersom medarbejderen kan vælge at betragte sig som opsagt af arbejdsgiveren).

53

54

§5
Misligholdelse – grundbegreber

§ 5. Misligholdelse – grundbegreber

1. Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser
Real- eller pengedebitors ikke-opfyldelse af en forpligtelse er udtryk for
misligholdelse, medmindre ikke-opfyldelsen skyldes fordringshavermora,
dvs. kreditors egne forhold.
Fordringshavermora kan f.eks. være a) virksomheden, der ikke har
truffet de fornødne foranstaltninger til, at leverandøren som aftalt kan installere en maskine, b) varekøberen, der ved grænseoverskridende handel
skal åbne remburs via sin bank, eller c) flypassageren, der prøver at være
spøgefuld og sige »Jeg har en bombe med«, hvorefter han standses og ikke når sin afgang.
Misligholdelse kan bestå i ikke-opfyldelse af én eller flere af de pligter, jeg definerede i de foregående kapitler, dvs. pligten til at præstere sin
ydelse 1) til rette tid, 2) på rette sted, 3) i rette kvalitet og 4) i rette kvantitet.
Ikke-opfyldelse af pligten med hensyn til rette tid eller rette sted er udtryk for udeblivelse eller forsinkelse med ydelsen.
Ikke-opfyldelse af pligten med hensyn til rette kvalitet eller rette kvantitet er udtryk for mangler, som kan være enten faktiske eller retlige.
Mangler er faktiske, når de drejer sig om den fysiske tilstand. Mangler
er retlige, når de drejer sig om retlige egenskaber, f.eks. tredjemands ret.
Kreditors beføjelser i anledning af debitors misligholdelse, kan opdeles i beføjelser ad ydelsen og beføjelser udmålt i penge, nemlig således:
1. – Beføjelser i relation til ydelsen er a) tilbageholdelse af egen ydelse,
dvs. standsningsret, b) hævebeføjelse og c) fastholdelsesbeføjelse, dvs.
retten til naturalopfyldelse.
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2. – Beføjelser udmålt i penge er a) prisafslag (»forholdsmæssigt afslag«) og b) erstatning.
Beføjelserne forudsætter en gyldig aftale, dvs. at vi bevæger os på det
køberetlige plan (som vi først kommer ind på, når aftalen er indgået og
gyldig). Anderledes er den opvikling, der skal ske, hvis aftalen er ugyldig.1

2. Parallelle regelsæt – konkurrence eller konsumption?
Efter omstændighederne kan der eksistere flere parallelle regelsæt, som
dækker samme misligholdelse, dvs. konkurrerende regelsæt. Udgangspunktet er da, at kreditor kan vælge, hvilket regelsæt han vil påberåbe sig,
medmindre det af en specialregel (= lex specialis2) kan ses, at den tilsigter
at regulere forholdet udtømmende og dermed går forud for den generelle
regel (= lex generalis3).
Betragter man f.eks. den absolutte 2-års frist i kbl. §§ 54 og 83, synes den alene at kunne gennembrydes i tilfælde af sælgerens svig hhv.
uhæderlighed,4 og dermed tabte køberne af defekte eternittage da også deres sag i UfR 2002.249 H. Men en erstatningsretlig argumentation, der
1. Jf. f.eks. atter NJA 1975.178 HD om stålplader solgt på kredit, hvor kreditten var

opnået ved købers urigtige oplysninger om egen økonomi. Selve aftalen kunne
fragås af sælger, der dermed som separatist kunne få sine stålplader tilbage fra
købers konkursbo. – Som yderligere eksempel kan nævnes muligheden for civilretligt at få en aktiehandel med en insider, der har skjult relevant insiderviden,
kendt ugyldig efter aftl. §§ 30, 33 eller 36.
2. Lex specialis = den specielle lovregel.
3. Lex generalis = den generelle lovregel. Blandt de juridiske redskaber er princippet
om lex specialis, der vinder over lex generalis. Tilsvarende vinder den trinhøjere
regel (lex superior) over den trinlavere (lex inferior), idet f.eks. grundlov vinder
over lov, ligesom lov vinder over bekendtgørelse. Endelig vinder den senere lovregel (lex posterior) over den tidligere (lex anterior).
4. Ligesom den kan gennembrydes af sælgerens indeståelse. Opel-fabrikkernes angivelse i bilernes servicebøger af bestemte intervaller for udskiftning af motorernes tandremme blev ikke anset for at udgøre en indeståelse for, at tandremmene
kunne holde så længe, jf. UfR 2006.3175 SH (der førtes af Forbrugerrådet og
FDM som mandatarer for nogle bilejere).
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indbefattede hele fremstillingen, produktionen, afprøvningen, markedsføringen mv., ville, hvis der havde været procederet klart på den for Højesteret, muligvis have en chance for at bære igennem som alternativ til
kbl.-reglerne, jf. mindretallets votum i Højesteret.5
Men man kan ikke kritikløst supplere et regelsæt med et tilsyneladende
konkurrerende regelsæt. Specialreglen kan efter omstændighederne
være udtømmende, jf. f.eks. TL § 5 med krav om forsæt eller grov uagtsomhed, der således ikke blot kan suppleres med principper om, at også
simpel uagtsomhed virker retsfortabende.6
Ser vi bort fra disse mere sofistikerede valgmuligheder, står den kreditor, der rammes af debitors misligholdelse, ofte i et helt centralt valg mellem to modsatrettede misligholdelsesbeføjelser, nemlig 1) at vælge at
hæve aftalen pga. debitors væsentlige misligholdelse eller 2) at vælge at
fastholde aftalen og forlange naturalopfyldelse, i begge tilfælde ofte suppleret med muligheden for at få erstatning for et tab.
Også hvor det er kommet til en retssag mellem parterne, kan flere beføjelser blive aktuelle, men da oftest som principale hhv. subsidiære muligheder, dvs. anbringender.
Under en sag om mangler ved fast ejendom eller løsøre er det således ofte forekommende, at køberen 1) principalt påstår sig tilkendt erstatning, hvilket har den fordel, at
han de får sit tab erstattet krone for krone, men samtidig den ulempe, at erstatning
forudsætter et ansvarsgrundlag hos sælgeren, normalt i form af culpa, f.eks. i form af
sælgerens forsømmelse af den loyale oplysningspligt, og 2) subsidiært påstår sig tilkendt prisafslag (»forholdsmæssigt afslag«), hvilket har den ulempe, at afslaget ikke
nødvendigvis dækker det fulde tab, men samtidig den fordel, at der ikke kræves nogen
ansvarsgrundlag hos sælgeren, idet prisafslag tilkendes på objektivt grundlag, når en
vis, ulovreguleret bagatelgrænse er overskredet.
Hvis køberen alene påstår sig tilkendt erstatning, men retten ikke finder noget ansvarsgrundlag hos sælgeren bevist, vil køberen tabe sagen. Han skal udtrykkeligt have
fremsat et subsidiært anbringende om prisafslag, for at retten kan tage det i betragtning. Dette følger af civilprocessens forhandlingsmaksime, jf. rpl. § 338.
5. Jf. Erik Werlauff i J 2002 s. 307 ff. – Et andet eksempel er selskabslovgivningens

regler om bestyrelses- og direktionsansvar. De må suppleres med almindelige
uskrevne erstatningsregler, jf. UfR 1993.789 V.
6. Tilsvarende AL § 142 om aktionæransvaret. Men hvis faktum ændres lidt, kan
ikke blot den lovbestemte grove uagtsomhed, men også simpel uagtsomhed pådrage aktionæren ansvar, jf. TfS 1997.110 H, Satair A/S, analyseret af Erik Werlauff i TfS 1997, 114.
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3. Hvad man hæfter objektivt for
Til de overordnede principper om misligholdelse hører det også at fastslå,
hvad en part hæfter på objektivt grundlag for, dvs. uden at der behøver at
påvises culpa hos ham.
En part hæfter på objektivt grundlag for 1) sin egen indre organisation, 2) sine ansatte, jf. DL 3-19-2 om principalansvaret,7 3) sin fuldmægtig,8 4) sin egen ikke-opfyldelse, som på objektivt grundlag er udtryk for
misligholdelse, jf. dog nogle modifikationer hertil straks nedenfor, 5) rigtigheden af sit eget standpunkt, dvs. standpunktsrisikoen, jf. nærmere herom straks nedenfor, og 6) sin egen pengemangel, eftersom pengemangel
ikke diskulperer.

4. Standpunktsrisikoen
Det nævntes ovenfor, at en part på objektivt grundlag er ansvarlig for
rigtigheden af sit standpunkt over for den anden part. Dette benævnes
ofte standpunktsrisikoen.
Hvis en part mener, at en tidligere aftale om rabat til ham stadig gælder, og han trods
den anden parts uenighed alligevel fratrækker rabatterne ved sine betalinger, står han,
såfremt det viser sig, at rabat ikke var aftalt, som den, der har misligholdt aftalen, der
derfor kan hæves af den anden part, såfremt misligholdelsen er væsentlig, jf. UfR
2000.1980 H.
Hvis en part bestrider at have købt en ejendom og derfor nægter at betale købesummen, tage skøde på den mv., men den anden part mener, der er indgået en handel,
og i konsekvens heraf hæver aftalen og sælger ejendommen med tab til anden side,
står den part, der bestred handelen, som den misligholdelsene part i tilfælde af, at det
viser sig, at en handel var indgået. Han bliver derfor erstatningspligtig for differencen
ved den anden parts dækningssalg. Den anden part kunne, jf. bemærkningerne foran
om valgmuligheden, i stedet have valgt at fastholde handelen. Han måtte da få køberen dømt til at tage skøde på ejendommen, betale udbetalingen og opfylde de øvrige
handelsvilkår.
7. I relation til erstatning i kontrakt hæfter principalen også for abnorme handlinger

fra medarbejderen, modsat hvad der gælder ved erstatning uden for kontrakt.
8. Jf. f.eks. UfR 1993.96 V, hvor en bank som håndpanthaver identificeredes med

den speditør, som banken havde antaget til at påse rådighedsberøvelsen ved håndpant.
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Standpunktsrisikoen ses også i civilprocessens regler om sagsomkostninger, hvor udgangspunktet er, at retssagens taber pålægges at betale
sagsomkostninger til vinderen, jf. rpl. § 312, stk. 1. Man hæfter således
ikke blot civilretligt, men også processuelt for rigtigheden af sit standpunkt.
Standpunktsrisikoen har imidlertid et andet aspekt, som ofte overses.
Når der overhovedet kan blive tale om at »betale« for sit urigtige standpunkt, er dette jo et udslag af, at man har retten til at forfølge – og dermed få afprøvet – sit standpunkt; man kan hæve, fastholde, modregne
etc., også selv om den anden part bestrider standpunktets rigtighed.
Dette kan efter omstændighederne blive ganske byrdefuldt for den
eventuelt svage part i en aftale, f.eks. den lille virksomhed over for den
store og kapitalstærke. Hvis den stærke part konsekvens forfølger sit
standpunkt (om, at der er aftalt rabat; at den lille har gjort sig erstatningspligtig etc. etc.), og den store virksomhed derfor hæver, modregner etc.,
kan dette reel kvæle den svage part. Vel kan den svage part om nogle år få
dom eller voldgiftskendelse for rigtigheden af sit standpunkt – men hvad
hjælper dét, hvis den stærke part i mellemtiden har udsultet den svage part
gennem hæveerklæring, modregning mv., hvilket i yderste konsekvens
kan have bragt den svage part til konkurs.
I konsekvens heraf aftaler man nu og da, at en part, der mener at have
misligholdelsesbedøjelser, ikke egenmægtigt kan forfølge disse, men skal
have »tilladelse« til at drage visse vigtige konsekvenser af sit standpunkt, f.eks. fra en voldgiftsret.
Eksempler på et sådant »tilladelsessystem« er 1) en klausul i en samarbejdsaftale mv. om, at modregning mv. ikke kan iværksættes uden forudgående tiltrædelse fra voldgiftsretten, 2) en klausul i en forpagtningskontrakt af et tilsvarende indhold og 3) art. 27, stk. 2, i EU’s forordning om
europæiske firmagrupper (en slags grænseoverskridende interessentskaber), hvorefter et medlem kun kan ekskluderes, hvis der foreligger »vægtige grunde«, og dette tiltrædes af en domstol eller voldgiftsret.9

9. Systemet i forordningen om firmagrupper ses kopieret i interessentskabsaftaler,

samarbejdsaftaler mv. – Når en kendelse afsiges af en voldgiftsret (eller en dom
afsiges af en domstol), er afgørelsen ellers som hovedregel retskonstaterende, dvs.
den »konstaterer«, hvad der allerede var gældende ret mellem parterne inden af-
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5. Standsningsretten
Af princippet om quid pro quo følger også princippet om gensidighed og
samtidighed, som blev behandlet foran. Dette fører atter til princippet om
ydelse mod ydelse, når andet ikke er aftalt. Princippet om ydelse mod
ydelse fører atter til, at en part kan standse sin ydelse, når den anden part
ikke erlægger sin modydelse. Gensidigheds- og samtidighedsprincippet
fører dermed til en standsningsret (= tilbageholdsret = detentionsret).
Standsningsretten er udtryk for, at man har sikkerhed i egen ydelse,
når man ikke gennem fravigelse af samtidighedsprincippet har aftalt at
ville slippe sin egen ydelse, før man får modydelsen.
Princippet om sikkerhed i egen ydelse finder vi i flere forklædninger,
der alle er forskelligartede udslag af samme princip, nemlig i følgende
skikkelser: 1) Detention:10 Sælgers tilbageholdelse af egen ydelse, indtil
købesummen præsteres. 2) Retention:11 Reparatørens, transportørens og
andre »forvareres« sikkerhed i den genstand, som de har tilført deres egen
ydelse gennem reparation, transport mv., indtil det aftalte vederlag præsteres. 3) Modregning: Retten til, hvis de grundlæggende modregningsbetingelser er opfyldt, at undlade at erlægge sin egen (penge)gæld fuldt
ud, men i stedet at fratrække sit eget modsatrettede tilgodehavende, således at kun forskelsbeløbet skal betales.
Princippet om ydelse mod ydelse, og dermed sælgers tilbageholdsret,
finder vi i køberetten i 1) kbl. § 14 om den enkle situation, hvor køber
endnu ikke betaler, 2) kbl. § 39, stk. 1-2, om den anteciperede misligholgørelsen. Men gennem et »tilladelsessystem« som det nævnte bliver afgørelsen
retskonstitutiv, dvs. den »skaber« (konstituerer) ret mellem parterne. Den traditionelle tilgangsvinkel er, at man afgiver sin hæveerklæring, som – hvis domstolen
eller voldgiftsretten senere er enig i retmæssigheden heraf – da får virkning ex
tunc (= fra dengang), dvs. fra hæveerklæringens fremkomst til den formodet misligholdende part. Vælges gennem aftalen i stedet »tilladelsessystemet«, får den
senere dom eller voldgiftskendelse i stedet virkning ex nunc (= fra nu), dvs. fra
dommens opnåelse af retskraft hhv. voldgiftskendelsens afsigelse.
10. Detention = tilbageholdelse.
11. Retention = tilbageholdelse. – Som det ses, anvender vi i dansk ret to forskellige
udtryk for hhv. sælgerrens og forarbejderens (f.eks. reparatørens) tilbageholdsret i
den solgte hhv. forarbejdede ting. Man kan udmærket anvende en fælles betegnelse for detention og retention, nemlig: tilbageholdsret. Tysk ret anvender tilsvarende det fælles udtryk: Zurückbehaltungsrecht.
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delse, hvor køber er blevet insolvent, og sælger derfor må frygte at miste
købesummen, hvis han afleverer tingen, og i 3) CISG art. 71 om sælgers
ret til at suspendere (»suspend«) sin levering, så længe han ikke har modtaget købesummen.
Sælgers detentionsret og forarbejderens m.fl.s retentionsret kan som
nævnt i fodnoten under ét kaldes tilbageholdsret (tysk: »Zurückbehaltungsrecht«). Retention kræver konneksitet mellem retenientens krav og
besiddelsen af tingen.12 Retention skaber ikke pant, men »kun« retten til
at holde på tingen, indtil kravet er betalt. Hvis ejeren retsstridigt afhenter
tingen, kan retenienten genetablere retentionen gennem en umiddelbar fogedforretning, der bringer tingen tilbage til retenienten.

6. Naturalopfyldelse – udgangspunktet
Naturalopfyldelse er udtryk for, at man i valget mellem hævebeføjelse og
fastholdelse vælger at fastholde aftalen og kræve den anden parts
ydelse erlagt som aftalt.
Det er vigtigt at anskue læren om skyldforhold i procesretlig belysning. Procesretten medfører nemlig nogle modifikationer til det obligationsretlige udgangspunkt.
Udgangspunktet er meget klart, at man kan kræve naturalopfyldelse.
Aftaler skal holdes, pacta sunt servanda.
Udslag af udgangspunktet er: 1) Den, der har købt et hus, dvs. et specieskøb, kan få dom for handelen, og hvis dommen er udslag af en fuldbyrdelsespåstand (dvs. hvis påstanden fra køberen var en fuldbyrdelsespåstand), kan dommen fuldbyrdes med fogedens hjælp, jf. rpl. § 528.13 2)
12. Netop pga. denne konneksitet bortfalder retentionsretten ikke trods forældelse af

det retentionssikrede krav, jf. FL 2007 § 25, stk. 4 – ligesom et konnekst modkrav
trods forældelse fortsat kan modregnes, hvorefter der alene skyldes forskelsbeløbet. – Om retentionsret se nærmere Lennart Lynge Andersen & Erik Werlauff:
Kreditretten, s. 145 ff.
13. Dommen må dermed lyde på, at sælgeren skal tilskøde ham ejendommen matr.nr.
..., mod at køberen erlægger udbetaling, udsteder panteberev etc., alt i overensstemmelse med den aftale, som sælgeren ikke har villet opfylde. Hvis sælgeren
trods dommen ikke underskriver et skøde til køberen, kan fogeden med bindende
virkning for sælgeren udstede skødet, jf. rpl. § 530.
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Hvis den anden part er forpligtet af en konkurrenceklausul, men vil overtræde den ved at åbne ny forretning etc., kan den berettigede (ofte en køber af en virksomhed) få ham dømt til at undlade at overtræde klausulen –
og overtrædelse af en sådan dom vil være strafbar, jf. rpl. § 535.14 3) Hvis
man har lejet en lejlighed til erhverv eller bolig, men udlejeren nu ikke vil
opfylde sin pligt til at give lejeren adgang til det lejede, kan lejeren blive
indsat i det lejede gennem en umiddelbar fogedforretning, jf. rpl. § 596.

7. Naturalopfyldelse – modifikationer
I en række tilfælde giver det ingen mening at kræve naturalopfyldelse,
og kreditor må da nøjes med et pengekrav i form af erstatning.
De centrale tilfælde, hvor naturalopfyldelse er udelukket, er følgende: 1) Ved et genuskøb kan fogeden i modsætning til specieskøb ikke
hente en bestemt ting, man har købt. Følgelig forvandles den dom, køberen har opnået over sælgeren, til et pengekrav, som fogeden anslår størrelsen af og straks kan foretage udlæg for i sælgerens ting, jf. rpl. § 533.15 2)
Ved køb af en tjenesteydelse gælder det tilsvarende, at fogedretten ikke
kan tvinge sælgeren (tjenesteyderen) til at udføre tjenesteydelsen. Ligesom ved genuskøb omformes køberens krav derfor til et pengekrav, der
straks kan gøres udlæg for, jf. rpl. § 529, stk. 1. 3) En medarbejders arbejdspræstation kan heller ikke gennemtvinges med fogedens hjælp. Hvis
han eller hun udebliver eller helt nægter at tiltræde som aftalt, må arbejdsgiveren derfor se sit krav på en realydelse (= arbejdspræstationen)
konverteret til en pengeydelse (= erstatning i tilfælde af, at et tab kan på-

14. Hvis det haster for den berettigede, og han ikke kan vente på dommen, kan han få

nedlagt fogedforbud mod den anden parts påtænkte handling, jf. rpl. § 641. Han
skal da inden 2 uger efter forbuddet anlægge retssag, hvor han dels får det materielle spørgsmål påkendt, dels påstår dom for, at forbuddet var »lovligt gjort og forfulgt«, dvs. en såkaldt justifikationssag.
15. Dette – at naturalkravet konverteres til et pengekrav – bliver da i mange tilfælde
den praktiske hovedregel, og den svarer til, hvad der er common law-landenes
(USA, Storbritannien, Australien mv.s) retlige udgangspunkt.
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vises). 4) Umulighed fritager også for naturalopfyldelse. Impossibilium
nulla obligatio est = til det umulige er der ingen forpligtelse.16

8. Hævebeføjelse ved væsentlig misligholdelse
Terminologien er vigtig: 1) Ophævelse er en parts erklæring om at ville
hæve aftalen pga. den anden parts væsentlige misligholdelse. 2) Opsigelse er en erklæring om at ville ud af aftalen med det aftalte varsel, eller
hvis et varsel ikke er aftalt, da med et passende varsel. Man ophæver den
misligholdte aftale. Man opsiger den ikke-misligholdte aftale.
En part har hævebeføjelse i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse. Det bliver derfor centralt at fastslå, hvornår en misligholdelse er væsentlig og dermed hævebegrundende.
Væsentlighed kan defineres således, idet udgangspunkt atter må tages i det aftalte: 1) Der kan være aftalt nærmere om, hvad der er væsentligt. Dette kan ske a) direkte, idet det f.eks. i en samarbejdsaftale, I/Saftale, låneaftale mv. er aftalt, hvad der skal anses for væsentlig misligholdelse, eller b) indirekte, idet kontrakten fastlægger nogle vilkår og betingelser, der klart fremstår som væsentlige ydelser (hovedforpligtelser,
»kerneydelser«) fra sælgers side. 2) Hvis intet kan udledes af aftalen, er
det afgørende, om misligholdelsen er af indgribende betydning for den
anden part. Ofte, men dog ikke altid er der tale om misligholdelse af en
hovedforpligtelse til forskel fra en biforpligtelse, om end denne sondring i
dag normalt ikke tillægges stor betydning.17

16. Umulighed kan være objektiv, dvs. at ingen mennesker ville være i stand til at

præstere denne ydelse, f.eks. hvor tingen simpelthen er væk, og hvor købers krav
da må blive et pengekrav. Umuligheden kan i stedet være subjektiv, dvs. at netop
denne realdebitor ikke er i stand til at erlægge ydelsen, f.eks. hvor en solgt aktiepost er pantsat og derfor ikke som aftalt kan leveres »fri og ubehæftet«. Her er
umuligheden ikke definitiv, og sælgeren kan derfor dømmes til at frigøre aktieposten fra pantet og levere den til køberen, og en sådan dom vil kunne tvangsfuldbyrdes af fogedretten.
17. For at der kan foreligge væsentlig misligholdelse og dermed hævebeføjelse, skal
det være kendeligt for den misligholdende, at der foreligger væsentlighed, f.eks.
ved fejlagtige angivelser af omsætningens størrelse ved virksomhedskøb.
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Følgende kan opstilles som betingelser for, at der kan hæves i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse: 1) Der skal foreligge væsentlig misligholdelse, dvs. en misligholdelse af indgribende betydning
for den ene part. 2) Der skal foreligge kendelighed, dvs. at den misligholdende ved eller bør vide, at hans misligholdelse er væsentlig. 3) Misligholdelsen afhjælpes ikke effektivt og rettidigt i de tilfælde, hvor debitor har afhjælpningsret.18 4) Proportionalitetshensyn skal iagttages, dvs.
at hævebeføjelsen kan være uegnet – eller den kan sætte ind ved større
grovhed – hvis den vil føre til et urimeligt værdispild, f.eks. hvor et kostbart tilvirket it-system ikke fungerer som aftalt. 5) Der skal af den krænkede part gives utvetydig meddelelse til den misligholdende part om, at
der anses at foreligge væsentlig misligholdelse, og at den krænkede part i
den anledning nu hæver kontrakten.19 6) Påkrav med krav om afhjælpning mv. er som udgangspunkt ikke nødvendigt forud for hæveerklæringen.20 7) En i udgangspunktet uvæsentlig misligholdelse kan blive væsentlig, hvis der gives en tillægsfrist til afhjælpning mv., og dette ikke
sker.21
Et godt lovreguleret udtryk for, hvornår en misligholdelse er væsentlig, finder vi i CISG art. 25: »En parts misligholdelse er væsentlig,
hvis den medfører en sådan ulempe for den anden part, at den i betydelig
18. Jf. den klassiske UfR 1969.152 H, hvor sælgeren flere gange forgæves søgte at

afhjælpe manglerne ved en leverpostejovn, som det var farligt at bruge pga.
manglerne.
19. Meddelelsen må ikke efterlade tvivl om, hvilken misligholdelsesbeføjelse – den
mest vidtgående! – den krænkede part bringer i anvendelse. – Meddelelsen må
heller ikke være betinget (»hvis ikke x afhjælpes inden ..., betragtes kontrakten
hermed som hævet«). I den her nævnte situation må ophævelse ske i flere trin:
først påbud om afhjælpning, dernæst konstatering af, at afhjælpning ikke er sket
effektivt og rettidigt, og derfor ophævelse.
20. Dog kræves der påkrav i følgende tilfælde: a) hvis det er aftalt, b) efter AB 92 §§
40-41, c) efter LL § 93 ved lejerens misligholdelse, d) efter FAL §§ 12-17 ved
forsikringstagerens manglende betaling af forsikringspræmie og e) efter TL § 42
a, stk. 2, ved pantebrevsdebitors manglende betaling af en ydelse efter pantebrevet.
21. Væsentlighed ad denne vej kan basere sig på a) CISG art. 49, stk. 1, litra b, b) kbl.
§ 74, stk. 2, nr. 2, eller c) den kan være aftalt som en procedure mellem parterne.
Se som eksempel dom af 24. maj 1995 fra OLG Celle, hvor mangler ved en
printmaskine ikke blev afhjulpet inden for den af køber satte frist.
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grad berøver ham for (»... substantially to deprive him of ...«), hvad han i
henhold til aftalen er berettiget til at forvente, medmindre den misligholdende part ikke forudså – og en fornuftig person i samme situation og under tilsvarende omstændigheder ikke ville have forudset – et sådant resultat« [tankestreger indsat af mig].
Bemærk, at denne CISG-bestemmelse har »det hele« i definitionen af væsentlighed
[med engelske vendinger fra CISG-reglen i kantede parenteser]:
1) Der skal være en misligholdelse, før man kan diskutere »væsentlighed« [a breach
of contract].
2) Der skal være tale om en ulempe for den anden part (vi siger: indgribende betydning) [detriment to the other party].
3) Der sammenholdes med, hvad han kunne forvente ud fra aftalen, dvs. et forventningssynspunkt [what he is entitled to expect under the contract].
4) Der kræves kendelighed hos den misligholdende om disse led (kendelighed enten i
form af viden eller i form af burde-viden, idet der sammenholdes med en »bonus
pater«) [1) unless the party in breach did not foresee ... and 2) a reasonable person
of the same kind in the same circumstances would not have foreseen ...].

9. Prisafslag (»forholdsmæssigt afslag«)
Centrale karakteristika ved prisafslag er følgende: 1) Modsat erstatning
kan prisafslag opnås på objektivt grundlag, dvs. uden påvisning af culpa
hos sælgeren, når værdireduktionen overskrider en bagatelgrænse (som i
tidens løb er blevet stor for fast ejendoms vedkommende). 2) Modsat erstatning er prisafslag ikke en godtgørelse krone for krone, men netop en
skematisk beregnet prisreduktion – som dog ofte vil svare til, hvad udbedring vil koste. 3) Under en retssag eller voldgiftssag får køberen kun
prisafslag, hvis han påberåber sig det.22
Prisafslag har i øvrigt følgende centrale karakteristika: a) Afslag forudsætter en værdiforringende mangel. b) Afslag gives f.eks. i tilfælde af
arealmangel ved et købt eller forpagtet landbrug. c) Afslag beregnes i
hvert fald i teorien rent forholdsmæssigt (»forholdsmæssigt afslag«), således at en mangel, der klipper f.eks. 20 pct. af handelsværdien, tilsvaren22. Jf. rpl. § 338 med civilprocessens forhandlingsmaksime. Den køber, der kun kræ-

ver erstatning, men ikke kan løfte bevisbyrden for et ansvarsgrundlag hos sælgeren, får derfor intet ud af sagen.
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de giver et nedslag på 20 pct. i den aftalte pris.23 I praksis vil prisafslaget
ganske ofte svare til, hvad det koster at udbedre manglerne. d) Der er,
særligt ved fast ejendom, en bagatelgrænse, som – netop ved fast ejendom
– efterhånden har sneget sig op på 8-10 pct. af ejendommens købesum.24
Erindres bør det, at hvis der kan påvises culpa hos sælgeren, således at der
kan kræves erstatning, skal der betales krone for krone, dvs. uden nogen
bagatelgrænse.

10. Erstatning – ansvarsgrundlaget
Erstatning forudsætter et ansvarsgrundlag. Det er ikke enhver misligholdelse, der udløser erstatning.
Ansvarsgrundlaget er enten 1) culpa hos debitor, dvs. viden eller
burde-viden om en mangel mv., 2) en garanti (= indeståelse = tilsikring)
fra sælgeren for bestemte egenskaber eller 3) en lovregel, der udgør ansvarsgrundlaget.
Culpa som hjælpebegreb findes på tre områder, nemlig 1) culpa in
contrahendo, dvs. før kontraktens indgåelse, f.eks. ved misbrug af modtagne fortrolige oplysninger, 2) culpa in contractu, dvs. erstatning i kontraktsforhold eller blot: »erstatning i kontrakt«, og 3) erstatning uden for
kontraktsforhold eller blot: »erstatning uden for kontrakt«.

23. Har man købt til »halv pris« (dvs. til det halve af handelsværdien), vil afslaget

derfor i dette tilfælde kun være det halve af 20 pct. af handelsværdien. Det er ikke
sikkert, at arealmangel altid udgør en mangel ved det købte, jf. f.eks. UfR
2007.130 H, hvor arealet i en tysk udlejningsejendom ganske vist var 20 pct.
mindre, end hvad der var stillet investorerne i udsigt. Da ejendommens langtløbende udlejning imidlertid havde givet det lovede afkast, var arealmanglen ikke
en mangel i køberetlig forstand.
24. Gennem en sådan udvikling i retspraksis har domstolene successivt afskåret flere
og flere sager som bagatelsager. Da domstolene – fuldt forståeligt – blev trætte af
at skrue bagatelgrænsen successivt op for at holde flodbølgen af disse sager væk
fra domstolene, nedsatte man Børge Dahl-udvlget, som frembragte forslag til den
lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom, LFFE, der omtales i et kapitel nedenfor. Loven griber mangelbegrebet ved fast ejendom an på en helt anden
måde, således at køberen – når lovens spilleregler overholdes – slet ikke har mangelbeføjelsrer mod sælgeren.
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Culpa in contrahendo er culpa, der udvises, inden en kontrakt er indgået. Eksempler herpå er 1) at en part forhandler proforma, f.eks. fordi der
»spioneres« hos modparten, 2) at der er fejl i udbudsmateriale ved offentligt udbud, således at en budgiver uretmæssigt forkastes (sådanne erstatningskrav kan nu påkendes af Klagenævnet for udbud), eller 3) som endnu et eksempel på udbudsfejl Storebæltsagen med den berømte, fællesskabsstridige »køb dansk-klausul« i udbudsmaterialet, der førte til Kommissionens forsøg på at få Domstolens forbud mod brobyggeriet.25
Der er meget stærke lighedstræk mellem erstatning i og uden for
kontrakt, jf. Bernhard Gomards doktordisputats fra 1958 »Forholdet
mellem erstatningsregler i og uden for kontrakt«. Dog opstår der i kontrakt nogle gensidige forpligtelser mellem parterne, som ikke findes uden
for kontrakt. Dette gælder særligt loyalitetspligten, dvs. pligten til at tage
rimelige hensyn til den anden parts interesser. Det følger heraf, at der i
kontrakt – modsat uden for kontrakt – også kan opstå ansvar for passivitet.
Nærmere om ansvarsgrundlaget kan dette opdeles i følgende fire kategorier: 1) Culpa med ligefrem bevisbyrde, dvs. at den krænkede part
skal bevise den anden parts culpa, 2) culpa med omvendt bevisbyrde, dvs.
at den misligholdende er underlagt en skyldformodning (et præsumptionsansvar), som han må søge at modbevise, 3) objektivt ansvar med undtagelse af force majeure situationer og 4) rent objektivt ansvar.
Herefter skal det sættes på plads, hvornår vi møder hvert enkelt af disse fire former for ansvarsgrundlag:
1. – Culpa med ligefrem bevisbyrde anvender vi a) i form af dansk rets
almindelige erstatningsregel: culpareglen,26 og b) ved sælgerens ansvar
for mangler ved specieskøb, jf. kbl. § 42, stk. 2.
2. – Culpa med omvendt bevisbyrde anvender vi a) ved sælgerens forsinkelse ved specieskøb, jf. kbl. § 23, b) hvor nogen har noget i forvaring
25. Forbuddet afværgedes ved Danmarks løfte – afgivet under selve den mundtlige

forhandling i Luxembourg september 1989 om spørgsmålet om forbud – om erstatning til forsmåede budgivere. Hovedsagen endte med en traktatbrudsdom af
22. juni 1993, sag C-243/89.
26. Som ikke er lovfæstet, men har karakter af en retssædvane på lovniveau.
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(»depositum regulare«), jf. DL 5-8-14, og c) ved transportørens ansvar for
godset i hans varetægt, jf. CMR-lovens §§ 6 og 14, stk. 3.
3. – Objektivt ansvar27 bortset fra force majeure-situationer anvender
vi a) ved sælgerens forpligtelser efter CISG art. 46, CISG art. 61, stk. 1,
litra b, og CISG art. 79, b) som den almindelige regel om erstatning i kontrakt i den internationale kontraktret (derfor tilsvarende i CISG), c) ved
sælgerens forsinkelse med genusydelser, jf. kbl. § 24, og d) ved pengedebitors pengemangel, idet pengemangel ikke diskulperer.
4. – Rent objektivt ansvar anvender vi a) i tilfælde af vanhjemmel ved
løsøresalg, jf. kbl. § 59, b) i tilfælde af vanhjemmel ved salg af en fordring, dvs. at fordringen helt eller delvis ikke eksisterer, jf. gbl. § 9,28 c)
ved en sælgers garantier (= indeståelser) for en bestemt egenskab ved tingen (eller for et bestemt resultat af tjenesteydelsen) og d) ved låntagers
pligt til at tilbagelevere det lånte ubeskadiget, jf. DL 5-8-1 (»Laan maa ej
fortabis, men skal lydisløst hjemkomme«).
Casus mixtus cum culpa (eller blot: casus mixtus) er, som betegnelsen
siger, udtryk for, at der indtræder »det hændelige« (= casus) blandet med
med det culpøse (= culpa), dvs. en blanding af det hændelige og skyld.
Bilen blev stjålet af A – og ramt af et lyn. Tyven er i civilretlig sammenhæng ansvarlig også for det, der skete, efter at han havde stjålet bilen.29

27. Dvs. ansvar uden culpa.
28. Efter § 9 indestår fordringens overdrager for, at »nomen esse verum«, dvs. at

»navnet er sandt«.
29. Og i øvrigt skal han ikke hæftelsesmæssigt stilles bedre end den, der lånte den, og

som også hæfter på objektivt grundlag for, hvad der sker med det lånte, jf. DL 58-1.
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Hvad der skal erstattes, såfremt der foreligger et erstatningsgrundlag og
kan føres bevis for et tab, afhænger af, om aftalen er gyldig eller ej: 1)
Hvis kontrakten er ugyldig, f.eks. i de nævnte tilfælde af culpa in
contrahendo, fejlslagne udbudsforretninger mv., skal der erstattes den negative kontraktinteresse (»reliance interest«). Her skal kreditor stilles,
som om ingen aftale var indgået. Følgelig skal han ikke have sin mistede
avance erstattet. 2) Hvis kontrakten er gyldig, skal der erstattes den positive opfyldelsesinteresse, dvs. kreditor skal stilles, som om kontrakten
var opfyldt efter sit indhold. Følgelig skal han også have sin mistede
avance erstattet.
Der gives normalt ikke erstatning eller godtgørelse for »skuffede forventninger«, dvs. for en parts forventning om at skylde mindre, end han
faktisk gør, at være gældfri tidligere, end han faktisk er, etc. Selv om en
tjenesteyder, f.eks. en bank, har begået en fejl i beregningen af, hvad kunden skylder eller skal betale, skal kunden ikke i den anledning stilles, som
om han var gældfri etc. Det er herved erstatningsrettens betingelse om, at
der skal være lidt et tab, der svigter. En korrekt rådgivning havde jo påvist den rigtige gæld. Når nu rådgivningen er forkert, skal kunden ikke
stilles bedre end ved rigtig rådgivning, jf. UfR 1995.545 Ø, Næstvedsagen
om omprioritering af fast ejendom,30 og UfR 1996.200 H, Søderbergsagen om løbetiden på et banklån.31

30. Banken havde i forbindelse med bistand ved omprioritering af kundens ejendom

fejlagtigt givet kunden den opfattelse, at terminsydelserne på det gamle lån ikke
skulle betales effektivt af kunden, men at disse ydelser ville blive betalt ved hjælp
af omprioriteringsprovenuet. Dette viste sig ikke at være tilfældet, og kunden blev
derfor ramt af en uventet likviditetsbelastning. Kunden havde allerede disponeret
i tillid til bankens tilkendegivelser. Hverken byretten eller landsretten fandt, at der
var lidt noget økonomisk tab. Byretten ville have tilkendt en godtgørelse på
10.000 kr. ligesom Pengeinstitutankenævnet. Landsretten udtalte: »Det tiltrædes,
at der af [banken] ved rådgivningen af [kunden] er begået fejl som antaget ved
indankede dom. Det findes ikke godtgjort, at [kunden] har lidt noget økonomisk
tab, for hvilket [banken] er erstatningsansvarlig, og der er ikke hjemmel til at tilkende [kunden] nogen godtgørelse for ulempe.« Endelig havde kunden subsidiært
påstået banken tilpligtet at tilbage sit samlede vederlag for omprioriteringssagen,
godt 7.000 kr., men herom hedder det blot hos landsretten: »Der findes endelig
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Over for denne retstilstand, der af menigmand ofte vil blive oplevet
som et »tab«, skønt den ikke er det, har lovgivningsmagten grebet ind på
et enkelt område,32 således at der ved handel med fast ejendom skal ydes
godtgørelse ved 1) forkert provenuberegning til sælgeren og 2) forkert
ydelsesberegning til køberen, jf. om lov om forbrugerbeskyttelse ved

ikke grundlag for at pålægge [banken] at tilbagebetale nogen del af det modtagne
vederlag.«
31. Et banklån, der ikke var fuldt indfriet ved udløbet af den oprindeligt anslåede løbetid, bortfaldt ikke, statuerede Højesterets flertal. Ved dommen tilsidesattes både
en kendelse fra Pengeinstitutankenævnet (truffet i overensstemmelse med dettes
praksis) samt byrettens afgørelse. Fra bankens side var oplyst en afviklingsperiode på ca. 6 år, alt andet lige. Det viste sig, at denne angivelse skyldtes en fejl fra
bankens side. Der skulle være betalt 12 årlige ydelser, men det aftaltes, at juni og
december skulle være ydelsesfri, og på dette grundlag skulle der have været anslået en afviklingsperiode på lidt over 7 år. Flertallet anfører, at der må gives låntagerne medhold i, at de som følge af ændringen af tidspunktet for lånets udløbstid »var udsat for skuffede forventninger. Det kan dog samtidig lægges til
grund, at det ændrede udløbstidspunkt ikke medførte noget økonomisk tab, der ud
fra almindelige erstatningsregler kunne begrunde appellanternes krav«. Om det
aftaleretlige aspekt anføres det i flertallets præmisser, at »[låntagerne] har ved låneaftalen påtaget sig en sædvanlig forpligtelse til at tilbagebetale lånet med tillæg
af den til enhver tid gældende rente, der ved lånoptagelsen udgjorde 14 pct. årligt.
Bankens fejlagtige angivelse i låneaftalen af lånets løbetid kan ikke ud fra aftaleretlige synspunkter føre til, at appellanterne delvis frigøres fra deres grundlæggende forpligtelse i henhold til aftalen til at tilbagebetale lånet med renter.« Flertallet anfører endvidere, at de forventningssynspunkter, som var blevet anvendt af
Pengeinstitutankenævnet, ikke findes at give hjemmel til at frigøre låntagerne.
Herom hedder det i præmisserne: »Behovet for eventuelt at kompensere forbrugere for skuffede forventninger som følge af fejlagtige oplysninger som de omhandlede må vurderes ud fra bredere retspolitiske synspunkter og ses i sammenhæng
med, hvilke andre forbrugerbeskyttende foranstaltninger der kan anvendes i den
forbindelse. Sådanne foranstaltninger, herunder en eventuel hjemmel til at yde
økonomisk godtgørelse, må i givet fald tilvejebringes af lovgivningsmagten.«
32. Der har været overvejelser om at lovgive generelt om godtgørelse for skuffede
forventninger, jf. bet. nr. 1362/1998 om ansvar for økonomisk rådgivning. Udvalgets flertal kunne ikke anbefale, at der gribes ind i gældende ret, som i de her skitserede tilfælde enten kræver (a) at der er lidt et tab, som kan kræves erstattet ud
fra erstatningsretlige synspunkter, eller (b) at der er ydet en tilsikring (en garanti)
for et bestemt resultat (hvilket kun yderst sjældent vil være tilfældet).
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handel med fast ejendom, LFFE. Nærmere herom senere i bogen under
realdebitors misligholdelse.33
Når et tab kalkuleres, skal der fragå følgende: 1) Den del af tabet, som
kreditor enten selv er skyld i, dvs. egen skyld, eller som han har accepteret, dvs. accept af risiko. 2) Den del af tabet, som kunne være undgået ved
hans egen agtpågivenhed, dvs. en eventuel reduktion som følge af hans
pligt til tabsbegrænsning.34 3) Den berigelse, han eventuelt har opnået
gennem den erstatningspådragende handling.35

33. Se om skuffede forventninger i øvrigt Erik Werlauff i UfR 1995 B s. 48, Vibe

Ulfbeck i UfR 1997 B s. 6 ff, Lennart Lynge Andersen & Peter Møgelvang Hansen: Bankretlige emner – klage over pengeinstitutter, s. 187 ff, herunder s. 222,
Morten Wegener i J 1995 s. 60 ff, Peter Blok: Fejl, forventninger og godtgørelse i
Festskrift til Børge Dahl: Jura på mange måder, s. 29 ff, Pengeinstitutankenævnets årsberetning for 1995 s. 5 ff med formandskabets indledende bemærkninger,
og Per Walsøe i UfR 1996 B s. 199 ff.
34. En pligt, der en endnu et udslag af loyalitetspligten, dvs. pligten til at tage rimeligt
hensyn til den anden parts interesser.
35. Dvs. der skal ske compensatio lucri cum damno (= fradrag af det tjente i det tabte). Nærmere herom senere i bogen under modregning, f.eks. i relation til dommene om statens erstatningspligt for at have opkrævet en fællesskabsstridig afgift,
ambien, og hvor virksomhedernes fortjeneste ved ambiens indførelse i form af
sparede bortfaldne afgifter skulle fradrages i deres erstatningskrav mod staten, jf.
TfS 1998.153 Ø.
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1. Køberens ret til naturalopfyldelse
I dette kapitel ser vi nærmere på netop den misligholdelse, hvor det er realdebitor, der misligholder. »Realdebitor« kan vi i denne sammenhæng
roligt betegne som »sælgeren«, eftersom det er ham, der sælger en ydelse, normalt mod vederlag i penge. Der er allerede i det foregående kapital
skabt et overblik over, hvad realkreditor, dvs. køberen, kan gøre, og vi går
derfor nu direkte i gang med den enkelte beføjelse, køberen har.
Først skal muligheden for at fastholde aftalen og kræve naturalopfyldelse kort rekapituleres:
Udgangspunktet er som tidligere nævnt, at køberen af en realydelse
kan vælge at fastholde kontrakten og dermed kræve naturalopfyldelse,
dvs. opfyldelse in natura. Denne hovedregel har i ganske særlig grad relation til køb af en speciesydelse, men den gælder også i andre tilfælde,
hvor en realdebitor er forpligtet.
Eksempler, hvor naturalopfyldelse er mulig, er (som omfatter både
handlepligter og undladelsespligter): 1) Eksempel på en handlepligt: Køberen af et hus kan, hvor sælgeren ikke vil vedstå handelen, kræve naturalopfyldelse (han ønsker netop dette hus, ikke blot en erstatning fra sælgeren), få sælgeren dømt til at vedstå og gennemføre handelen og om fornødent få fogedretten til at underskrive skøde og andre handelsdokumenter med bindende virkning for sælgeren. Naturalopfyldelsesmuligheden er
her en realitet hele vejen gennem retssystemet, både obligationsretligt og
procesretligt. 2) Eksempel på en undladelsespligt: Har realdebitor forpligtet sig til at overholde en konkurrenceklausul, dvs. en pligt til i nærmere
geografisk og tidsmæssig udstrækning at undlade at konkurrere med realkreditor, kan også denne pligt gennemføres tvangsmæssigt. Realkreditor

73

§ 6. Sælgeren (realdebitor) misligholder

kan få sin realdebitor dømt til at overholde klausulen, og en efterfølgende
overtrædelse af dommen vil være strafbar.1 3) Eksempel på en handlepligt: Hvis realdebitor er udlejer af fast ejendom, som nu nægter at give
lejeren (= realkreditor) adgang til det lejede i strid med lejekontrakten,
kan lejeren blive indsat i lejligheden med fogedens bistand, jf. rpl. § 596.
Som det fremgik af det foregående kapitel, er der dog en lang række
situationer, hvor naturalopfyldelse er udelukket, og hvor realkreditors
krav mod realdebitor derfor må konverteres til et pengekrav:
1) Kravet på en genusydelse kan ikke tvangsfuldbyrdes in natura. I
stedet må kravet forvandles til et pengekrav, der da kan gøres udlæg for,
jf. rpl. § 533. 2) Kravet på at modtage en tjenesteydelse kan heller ikke
tvangsfuldbyrdes in natura, men må også i sidste fase konverteres til et
pengekrav, jf. rpl. § 529, stk. 1. 3) En lønmodtagers arbejdspræstation
kan analogt hermed heller ikke tvangsfuldbyrdes. Eventuelt foreligger der
et erstatningskrav mod ham eller hende, og efter opnået dom herom kan
dommen da fuldbyrdes gennem fogedretten. 4) Foreligger der objektiv
umulighed (ingen kan præstere den aftalte ydelse), kan fuldbyrdelse in
natura heller ikke ske.2

2. Afhjælpningspligt og afhjælpningsret
Som principielt udgangspunkt har realdebitor (sælgeren) ikke nogen pligt
til at afhjælpe mangler ved det solgte – men hvis han faktisk foretager
afhjælpning, skal den være effektiv og rettidig, hvis den skal kunne afværge realkreditors misligholdelsesbeføjelser.
1. Haster det – hvad det ofte gør i disse sager, dvs. at der er periculum in mora (»fa-

re ved at tøve/vente«) – kan der, inden der foreligger dom, nedlægges fogedforbud efter rpl. §§ 641-652 mod realdebitors påtænkte, aftalestridige handlemåde. –
Aftalen kan endvidere være helgarderet gennem en klausul om betaling af konventionalbod (= en på forhånd standardiseret erstatning) i tilfælde af overtrædelse.
I så fald kan denne bod føre til dom (eller voldgiftskendelse, såfremt voldgift er
aftalt), og boden kan da tvangsinddrives med fogedens bistand gennem udlæg,
tvangsauktion mv. Boden vil dog ikke sjældent kunne nedsættes i medfør af aftl.
§ 36, hvis den er urimelig.
2. Modsat subjektiv umulighed (denne realdebitor kan ikke præstere ydelsen), hvor
det ofte vil give mening at få realdebitor dømt til f.eks. at frigøre det solgte fra
pant, ejendomsforbehold eller andre bånd og levere det som aftalt.
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Fra dette udgangspunkt gøres der dog nogle betydningsfulde undtagelser, som er så omfattende, at afhjælpningspligten ofte bliver den praktiske hovedregel:
1) I forbrugerkøb har sælgeren afhjælpningspligt, jf. kbl. § 78, stk. 1,
1. pkt.,3 dog ikke hvis afhjælpning er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssige omkostninger.4 2) Også efter CISG art. 46, stk. 3, har sælgeren afhjælpningspligt, dog ikke hvis det vil være urimeligt, dvs. samme
grundprincip som ovenfor. Mange standardbetingelser indebærer også afhjælpningspligt – og afhjælpningsret – for sælger, således f.eks. NL 01 og
Orgalime S 2000.5 3) Efter LL § 11, stk. 1, har udlejeren pligt til at afhjælpe mangler ved det lejede, og gør han det ikke efter påkrav, kan lejeren selv afhjælpe eller lade afhjælpe for udlejerens regning. 4) Efter AB
92 § 31, stk. 1, har entreprenøren »pligt og ret« til at afhjælpe mangler.6
5) Efter mange standardbetingelser har sælgeren en udvidet afhjælpningspligt, f.eks. efter NL 01 og S 2000 (ligesom han for at undgå værdispild
mv. ofte har en udvidet afhjælpningsret).7

3. Baseret på forbrugerkøbsdirektivet 99/44, implementeret i kbl. i 2002.
4. Dvs. et civilretligt princip om proportionalitet og om at undgå værdispild. Det er

sælgeren, der har bevisbyrden for, at afhjælpning vil påføre ham uforholdsmæssige omkostninger. Kan han ikke løfte denne bevisbyrde, skal han afhjælpe, jf. Forbrugerklagenævnets sag 2004-521/7-398, hvor sælger helst ville have, at købet
blev hævet, men blev fastholdt på sin afhjælpningspligt.
5. Jf. René Franz Henschel i ET 2006 273 ff, særligt s. 282 f.
6. Disse skal dog være påtalt inden rimelig tid efter opdagelsen, jf. AB 92 § 32, stk.
2, og højst 5 år fra afleveringen, jf. AB 92 § 32, stk. 1, og § 36, stk. 1. Fristerne
kan dog gennembrydes, hvis a) entreprenøren har givet en garanti for en længere
periode, b) entreprenørens kvalitetssikring har svigtet, eller c) entreprenøren har
handlet groft uforsvarligt.
7. Prisen for standardvilkårs forskrifter om udvidet afhjælpningspligt for sælger,
dvs. udvidet afhjælpningsret for køber, er som nævnt foran i afsnit 2 ofte, at der i
vilkårene er sket fraskrivelse af sælgers ansvar for indirekte tab, herunder driftstab (loss of production), mistet profit (loss of profit), afsavn (loss of use) samt andre indirekte tab, f.eks. tab af andre kontrakter (loss of contracts ... or for any
other consequential loss whatsoever), jf. om NL 01 og S 2000 René Franz
Henschel i ET 2006 s. 273 ff.
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Afhjælpningen skal indebære, at køberen stilles, som om manglen ikke
havde været der, og dette vil normalt indebære, at defekte dele skal udskiftes med nye, ikke med brugte dele.8
Det næste spørgsmål er, om realdebitor (sælgeren) har en ret til at afhjælpe. Spørgsmålet er med andre ord, om han kan afværge f.eks. realkreditors hævebeføjelse, hvis han effektivt og rettidigt afhjælper? (erstatningsbeføjelsen kan han ikke herved afparere, eftersom erstatningsbetingelserne allerede kan være opfyldt).
Svaret er, at sælgeren som udgangspunkt ikke har en afhjælpningsret, men svaret er ikke helt så sikkert som ovenstående. I hvert fald den
første af nedenstående undtagelser viser, at en konkret vurdering kan føre
til, at sælgeren alligevel har en afhjælpningsret.
I hvert fald i følgende tilfælde har realdebitor alligevel en ret til at afhjælpe: 1) Hvis sælgers ydelse er forbundet med en for køberen kendelig usikkerhed, f.eks. hvis der er tale om at udføre en vanskelig reparation.9 2) Ved forbrugerkøb har sælger afhjælpningsret, medmindre dette
vil være til »væsentlig ulempe« for køberen, jf. kbl. § 78, stk. 3. 3) Også
efter CISG art. 48, stk. 1, har sælgeren afhjælpningsret, medmindre dette
vil være til »urimelig ulempe« for køberen, dvs. et kriterium, der stærkt
ligner det danske forbrugerkøberetlige.
Kun den danske sælger uden for forbrugerkøb har dermed ikke nogen afhjælpningsret (medmindre hans ydelse falder ind under den første
undtagelse, f.eks. ved tilvirkningskøb).

3. Ophævelse af kontrakten
Atter erindres der om den helt afgørende forskel mellem »ophævelse« og
»opsigelse«.
Ophævelse kan over for realdebitor, ligesom i andre aftaler, ske i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Hvad der er »væsentligt«, kan fremgå
af aftalen enten direkte (som en præcisering af, hvad der anses for væsent8. Dvs. at f.eks. en defekt processor i en computer skal udskiftes med en ny, ikke

med en brugt processor, også selv om computeren f.eks. var 10 måneder gammel,
da manglen blev konstateret.
9. Her er det rimeligt, at sælger for endnu et forsøg på at præstere mangelfri ydelse,
forudsat at afhjælpning sker effektivt og rettidigt.
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lig misligholdelse) eller indirekte (som en specifikation af vigtige hovedforpligtelser).
F.eks. kan det i forhold til en entreprenør eller underentreprenør være
aftalt, at der er hævebeføjelse efter 1 uges forsinkelse, og en sådan aftale vil normalt ikke kunne tilsidesættes som urimelig efter aftl. § 36. Totalentreprenøren eller hovedentreprenøren er realdebitor i forhold til bygherren, idet han over for bygherren skal præstere et arbejde og nogle materialer. I forhold til sine underentreprenører og underleverandører er han
selv realkreditor. Sammenhængen mellem ydelserne og behovet for præcision i parternes
Er aftalen tavs, må der gribes til det almindelige princip i baggrundsretten om, at væsentlighed forudsætter, at misligholdelsen er af indgribende betydning for realkreditor, og at dette er kendeligt for realdebitor.
Loven kan i nogle tilfælde gribe ind og definere, hvad der er væsentligt
– men ofte kommer resultatet alligevel til at bero på en konkret bedømmelse af, om de to nævnte betingelser er opfyldt: F.eks. defineres det om
handelskøb, at enhver forsinkelse er »væsentlig«, jf. kbl. § 21, stk. 3.
Retspraksis foretager ikke desto mindre jævnligt en konkret bedømmelse,
ligesom også vedtagne stanadardbetingelser som f.eks. NL 01 og Orgalime S 2000 kan give sælger en ekstra margin.10
I de fleste tilfælde må der foretages en konkret bedømmelse ud fra
ovenstående to kriterier, og det skal her søges nærmere defineret, hvilke
elementer der indgår i kriteriet »indgribende betydning + kendelighed«:
1) Hvis realydelsen mangler nogle »kerneegenskaber«, vil dette ofte
føre til væsentlighed. Maskinen kan ikke producere, erhvervsejendommen
er uegnet til erhverv, etc. 2) Et vigtigt element er dernæst sælgers oplysninger forud for kontraktens indgåelse, enten forkerte oplysninger eller
oplysninger, der slet ikke blev givet, således at sælger har forsømt sin
»loyale oplysningspligt«.11 Der kan være givet forkerte oplysninger om
10. Særligt fordi der kan være tale om individuelt tilpassede leverancer, måske endog

leveret over store afstande, jf. René Franz Henschel i ET 2006 s. 273 ff, særligt s.
280 f.
11. I UfR 1993.126 H ville en kommanditist have kunnet frigøre sig fra tegningsaftalen, hvis han havde reageret hurtigere, idet selskabet (Mercandia) havde givet
urigtige, væsentlige oplysninger i tegningsprospektet om de hidtidige gensalgspriser for brugte skibe, og dermed om investeringens værdifasthed. På dette grund-
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omsætningen hos en virksomhed, der sælges. Der kan være skjulte mangler ved en fast ejendom. 3) Endnu et vigtigt moment – som dog reelt er et
udslag af nr. 2) – er, om realdebitor har handlet illoyalt, særligt et gensidigt bebyrdende retsforhold af stor betydning for begge parter, f.eks. en
samarbejdsaftale eller et ansættelsesforhold.
Leaser man en ting til erhvervsmæssig brug, kan det tænkes, at leasinggenstanden er mangelbehæftet. Her må der sondres mellem 1) retsforholdet mellem leverandøren som sælger og leasingselskabet som køber
og 2) retsforholdet mellem leasingselskabet som »udlejer« (sælger af finansiering) og leasingtageren som »lejer« (køber af finansiering):12 1) I
leasingkontrakten aftales det oftest, at leasingtageren ikke kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for leasingselskabet, uanset det leasedes tilstand. En sådan cut off-aftale er normalt gyldig mellem erhvervsdrivende.13 2) Det aftales i konsekvens heraf, at leasingtageren er afskåret
fra at modregne noget krav i leasingydelser, der således skal betales effektivt til leasingselskabet. 3) Samtidig aftales det, at leasingselskabets køberetlige mangelbeføjelser over for leverandøren tilkommer leasingtageren,
der i forhold til leasingselskabet har både ret og pligt til at forfølge mangelsindsigelsen, så det leasede kan blive mangelfrit.
Et godt generelt lovreguleret udtryk for, hvornår en misligholdelse er
væsentlig, finder vi som nævnt i CISG art. 25: »En parts misligholdelse
lag ville kommanditisten have kunnet træde tilbage som følge af »svig« og bristende forudsætninger, men efter 5 års passivitet blev han bundet af tegningsaftalen.
12. Jf. Lennart Lynge Andersen & Erik Werlauff: Kreditretten, s. 263 ff.
13. Dog næppe, hvis leasingselskab og leverandør er koncernforbundne, i hvilket tilfælde de må identificeres med hinanden. Hvis leasinggenstanden er aldeles ubrugelig for leasingtageren, og hvis der tillige foreligger andre momenter, f.eks. leasingselskabets indladelse i realitetsforhandlinger om løsning af den opståede
uholdbare situation, kan der efter en helt konkret vurdering være grundlag for at
statuere identifikation og dermed afskære virkningen af en cut off-aftale, jf. UfR
1984.1032 Ø om leaset edb-udstyr (hardware), der konkret var ubrugeligt for leasingtageren, fordi det parallelt hermed indkøbte programmel (software) aldrig ville
komme til at fungere. Det må dog bemærkes, at identifikation ikke blev statueret
alene ud fra en risikobetragtning, men lige så meget som følge af, at leasingselskabet konkret havde indladt sig i realitetsforhandling og i et vist omfang accepteret identifikationen, jf. Poul Gade i UfR 1993 B s. 330 ff. Se nærmere herom
Lennart Lynge Andersen & Erik Werlauff: Kreditretten s. 265.
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er væsentlig, hvis den medfører en sådan ulempe for den anden part, at
den i betydelig grad berøver ham for (»... substantially to deprive him of
...«), hvad han i henhold til aftalen er berettiget til at forvente, medmindre
den misligholdende part ikke forudså – og en fornuftig person i samme
situation og under tilsvarende omstændigheder ikke ville have forudset –
et sådant resultat« [tankestreger indsat af mig].
Ved professionel rådgivning – hvor rådgiveren er realdebitor, mens
klienten er realkreditor – og hvor rådgivningen er fejlbehæftet, vil det
normalt ikke være så vigtigt at udøve hævebeføjelsen og dermed få vederlaget helt eller delvis tilbage. Ofte vil fejlrådgivningen have forårsaget
langt større tab for klienten, og det mest relevante spørgsmål vil derfor
være, om der er grundlag for erstatning, dvs. om betingelserne for den
særlige, skærpede variant af culpaansvaret, der udgøres af professionsansvaret, er til stede.
Atter er det på sin plads at erindre om standpunktsrisikoen. En hæveerklæring, der afgives uberettiget, vender billedet om, idet køberen, der
uretmæssigt hæver handelen f.eks. om en fast ejendom, nu selv er den, der
har misligholdt og kan blive erstatningspligtig over for sælgeren.
Se f.eks. UfR 2007.111 H, hvor en advokat for en andelsboligforening, der købte en
ejendom, tilrådede foreningen at hæve handelen. Da ophævelsen fandtes uberettiget,
blev foreningen erstatningspligtig for sælgerens tab på godt 2,2 mio. kr. – og advokaten blev regrespligtig over for foreningen for at have rådet den til at hæve handelen.14

4. Erstatning mv. – overblik
Retten til erstatning er i sagens natur en meget vigtig beføjelse for realkreditor i tilfælde af realdebitors misligholdelse.
Af systematiske og praktiske grunde er det dog vigtigt, at der først
skabes et overblik over de former for økonomisk kompensation, der i
det hele taget kan blive tale om at give.
Disse kan kategoriseres således:

14. Han blev endvidere af advokatmyndighederne idømt en bøde på 10.000 kr. for

overtrædelse af god advokatskik, idet han ikke havde anmeldt erstatningssagen
mod ham over for sit ansvarsforsikringsselskab.
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1) Berigelseskravet gives i tilfælde af opnåelse af en ugrundet berigelse, jf. et senere kapitel om berigelse og condictio indebiti. Berigelseskrav
opstår på objektivt grundlag, dvs. uden skyldvurdering.15 2) Negativ kontraktinteresse forudsætter et erstatningsgrundlag, normalt culpa. Her
dækkes den erstatningssøgendes omkostninger, men ikke hans mistede
fortjeneste. Negativ kontraktinteresse gives typisk ved en ugyldig aftale,
der så at sige skal »vikles op«.16 3) Positiv opfyldelsesinteresse17 indbefatter også den erstatningssøgendes mistede fortjeneste. Opfyldelsesinteresse gives, når den anden part har misligholdt en gyldig aftale, og der er
et ansvarsgrundlag, typisk i form af enten culpa, garanti (= indeståelse =
tilsikring) eller en lovbestemmelse, der hjemler et strengt ansvar. 4)
Godtgørelse for »skuffede forventninger« mv., hvor der ikke kan påvises et tab, ydes kun, hvis der er en særlig lovhjemmel hertil, f.eks. LFFE,
der omtales senere.18 5) Konventionalbod (eller blot: bod) gives kun,
hvis det er aftalt (jf. ordet: »konventional«). Boden er et forsøg på at standardisere en erstatning, som det ellers kan være svært at opgøre. Boden
aftales ofte som sanktion ved overtrædelse af en konkurrenceklausul eller
ved brud på en kontraktbestemt tavshedspligt.19 6) Prisafslag (formelt udtrykt: forholdsmæssigt afslag) gives, hvis der foreligger en værdiforringende mangel ved realydelsen, f.eks. ved en salgsgenstand. Afslag ydes

15. Et eksempel er UfR 2003.2607 Ø, hvor værkstedet havde indlagt ny motor i en

16.
17.
18.

19.
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leaset bus efter aftale med leasingtageren, men ikke med leasingselskabet. Hans
ejendomsforbehold i motoren holdt ikke over for leasingselskabet, men da der var
tilført selskabet en berigelse, idet det også selv ville have været nødt til at lade
motoren udskifte, fik værkstedet et berigelseskrav mod leasingselskabet.
Denne form for erstatning gives også ved culpa in contrahendo, f.eks. ved illoyale
proforma-kontraktforhandlinger eller ved en fejlbehæftet udbudsforretning.
Eller blot: opfyldelsesinteresse (tysk: Erfüllungsinteresse).
Retspraksis har med rette afvist at yde godtgørelse i tilfælde, hvor der ikke findes
en sådan hjemmel, jf. Næstvedsagen i UfR 1995.545 Ø (skuffelse pga. forkerte
oplysninger fra bank om restgæld i ejendom under omprioritering) og Søderbergsagen i UfR 1996.200 H (skuffelse pga. fejl i lånedokument om, hvornår lånet
ville være indfriet).
Ofte specificerer boden, at den ikke udelukker erstatning, såfremt et tab kan bevises. En urimelig bod kan nedsættes – og bliver af domstole og voldgiftsretter ofte
nedsat – i medfør af aftl. § 36.

5. Erstatning – ansvarsgrundlaget

på objektivt grundlag, dvs. uden skyldvurdering. Der er i hvert fald ved
fast ejendom en bagatelgrænse for prisafslag.20
Det kan ikke fremhæves for ofte: Nedlægger køberen af f.eks. en fast
ejendom påstand om et pengebeløb, og støtter han det kun på et anbringende om erstatning, ikke på et subsidiært anbringende om prisafslag,
og lykkes det ham ikke at påvise culpa hos sælgeren (f.eks. i form af forsømmelse af sælgers loyale oplysningspligt), taber køberen sagen.21

5. Erstatning – ansvarsgrundlaget
For at der kan gives erstatning, skal der være 1) et ansvarsgrundlag, 2) et
økonomisk tab og 3) en årsagsforbindelse (= kausalitet) mellem ansvarsgrundlaget og tabet.
Ansvarsgrundlaget kan være 1) tilsikring eller 2) culpa (= skyld).
Tilsikring (= garanti = indeståelse) kan foreligge på ét af to retsgrundlag: 1) Et løfte fra realdebitor (»... indestår for, at ...«, »... garanterer, at
...«. Normalt kræves der en stærk sprogbrug, for at indeståelse kan anses
for at foreligge. 2) En lovregel, der dermed træder i stedet for en indeståelse i aftalen. Dette gælder ved vanhjemmel i forbindelse med en realydelse.22
Lovgrundlag, der skaber indeståelse, er følgende: a) CISG art. 41
om sælgerens objektive ansvar for vanhjemmel, b) kbl. § 59 om tilsvarende, c) gbl. § 9 om fordringsoverdragerens (= cedentens) objektive ansvar
over for fordringskøberen (= cessionaren) for, at kravet mod debitor (=
cessus) overhovedet eksisterer, dvs. at nomen esse verum (= at navnet er
sandt), og d) DL 5-8-1 om låntagerens objektive ansvar for, at lånegenstanden kommer hel og ubeskadiget tilbage til dens ejer (»Laan maa ej
fortabis, men skal lydisløst hjemkomme ...«).

20. Skematisk beregnes afslaget således, at hvis manglen forringer handelsværdien

med f.eks. 20 pct., skal der gives et prisafslag på 20 pct. Ofte svarer afslaget til
udbedringsudgiften.
21. Jf. civilprocessens forhandlingsmaksime i rpl. § 338. Se nærmere Lindencrone &
Werlauff: Dansk retspleje, s. 285 ff.
22. F.eks. hvor tredjemand har ejendomsret, panteret eller ejendomsforbehold i det
solgte, eller hvor en solgt fordring ikke eksisterer, jf. kbl. § 59 og CISG art. 41.
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Dette var det første ansvarsgrundlag: tilsikring – enten pr. løfte eller pr.
lov. Det andet ansvarsgrundlag er som nævnt culpa, dvs. skyld, hos realdebitor.
Det kan få stor praktisk betydning, om der er tale om et culpaansvar
med ligefrem bevisbyrde eller med omvendt bevisbyrde:
1) Culpa med ligefrem bevisbyrde er udgangspunktet, når der ikke
kan påvises noget grundlag for en omvendt bevisbyrde.23 2) Culpa med
omvendt bevisbyrde, dvs. et præsumptionsansvar (præsumption = formodning, dvs. en formodning for et ansvar), anvendes i tilfælde, hvor det
vil være særlig svært for realkreditor at bevise, hvad der egentlig er sket,
særligt fordi det i givet fald må være sket, mens tingen mv. befandt sig i
realdebitors varetægt. Omvendt bevisbyrde bruges derfor f.eks. ved forvaring, depositum og transport, jf. princippet i DL 5-8-14.
Der kan atter henvises til pakhusdommen i UfR 1995.856 H, hvor årsagen til den
brand, der ødelagde opmagasinerede motorcykler mv., forblev uafklaret. Dansk rets
udgangspunkt er ellers culpa med omvendt bevisbyrde, dvs. at pakhusets ejer (= forvareren = depositaren) ville blive holdt ansvarlig – for han kunne jo ikke bevise, at det
ikke var hans skyld. Men da speditørforeningens standardbetingelser ansås aftalt mellem motorcyklernes ejer og pakhuset, og da der heri stod »ligefrem bevisbyrde«, måtte morotcyklernes ejer bære tabet – for han kunne jo ikke bevise, at det var pakhusejerens skyld. Dermed landede sagen i hovedreglen om, at skade på en ting bæres af dens
ejer – eftersom res perit domino = tingen går under for ejeren.

6. Erstatning – tabet
Ved negativ kontraktinteresse erstattes kun de forgæves afholdte udgifter.
Ved positiv opfyldelsesinteresse erstattes den mistede fortjeneste.
Også afsavn erstattes, f.eks. den økonomiske værdi af at mangle en bil
i en periode (afsavnserstatning).

23. Den ligefremme bevisbyrde viser sig f.eks., hvor køberen hævder, at sælgeren har

forsømt sin loyale oplysningspligt, og hvor sælgers loyale oplysningspligt derfor
skal afvejes over for køberens undersøgelses»pligt«, jf. kbl. § 47 og CISG art. 35,
stk. 3. Det er køberen, der må føre bevis for, hvad der var skjult, og at sælgeren
vidste eller burde vide, hvad der var galt.
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Også driftstab erstattes normalt, men a) erstatning herfor udmåles
skrabet af domstole og voldgiftsretter, fordi størrelsen er svær at bevise,24
b) erstatning for driftstab kan være fraskrevet i aftalen mellem parterne,
hvilket normalt vil være gyldigt, og c) erstatning for driftstab kan, netop
fordi størrelsen kan være svær at bevise, være standardiseret gennem en
aftale om konventionalbod som en form for standardiseret erstatning, jf.
foran om sådanne aftaler, eller en (stand)aftales aftale om udvidet afhjælpningspligt for sælger kan være kombineret med en vidtgående ansvarsfraskrivelse for alle indirekte tab.25
I mange tilfælde kan erstatningskravet opgøres som et forskelsbeløb,
nemlig som forskellen mellem realydelsens værdi med hhv. uden mangel.
I praksis vil der da være en tendens til at udmåle en erstatning svarende til
udbedringsomkostningerne.
Under en retssag eller voldgiftssag herom vil der kunne foretages syn
og skøn ved én eller flere særligt sagkyndige med henblik på at konstatere
størrelsen af rimelige udbedringsomkostninger, jf. rpl. §§ 196 ff.26 Hvis
det haster med syn og skøn, f.eks. fordi det solgte hurtigt skal repareres,
kan syn og skøn også foretages, uden at en retssag er anlagt, dvs. såkaldt
anteciperet bevisførelse i medfør af rpl. § 343, stk. 1.27

24. Jf. også lex mercatorias forskrifter herom (= Unidroit Principles).
25. Prisen for standardvilkårs forskrifter om udvidet afhjælpningspligt for sælger,

dvs. udvidet afhjælpningsret for køber, er ofte, at der i vilkårene er sket fraskrivelse af sælgers ansvar for indirekte tab, herunder driftstab (loss of production),
mistet profit (loss of profit), afsavn (loss of use) samt andre indirekte tab, f.eks.
tab af andre kontrakter (loss of contracts ... or for any other consequential loss
whatsoever), jf. om NL 01 og S 2000 René Franz Henschel i ET 2006 s. 273 ff.
26. Om syn og skøn før retssag, dvs. såkaldt anteciperet bevisførelse (= »foregrebet
bevisførelse«) se nærmere Lindencrone & Werlauff: Dansk retspleje, s. 167 ff, og
om syn og skøn efter anlæg af retssag s. 302 ff.
27. EF-domskonventionen finder ikke herved anvendelse, jf. UfR 1991.594 V, idet
anmodningen om anteciperet bevisførelse ikke kan sidestilles med »sagsanlæg« i
en borgerlig sag i konventionens art. 1(1)’s forstand, jf. Ketilbjørn Hertz i UfR
1997 B s. 43 ff. Dette medfører f.eks., at der i Danmark kan foranstaltes syn og
skøn uden retssag vedrørende en genstand, som er købt af en udenlandsk sælger,
og hvor der for den egentlige retssag om manglerne alene vil være udenlandsk
værneting (nemlig hvis der ikke er dansk opfyldelsesværneting).
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7. Særligt om mangler ved køb af fast ejendom
Køb hhv. salg af fast ejendom har så stor betydning for mange mennesker, at der findes særregler herom, og disse skal derfor afslutningsvis
gennemgås. Salg af fast ejendom er en realydelse af stor privat- og samfundsmæssig betydning.
Det vil særligt være to retsgrundlag, der herved bliver relevante, nemlig 1) professionsansvaret hos medvirkende specialister: advokat, ejendomsmægler og bygningssagkyndig, og 2) de særlige ansvarsregler i
LFFE, der dog kun gælder ved køb af fast ejendom til beboelse.
Professionsansvaret vil aktualisere sig i to kategorier af tilfælde, nemlig følgende: 1) Køberen giver for meget for ejendommen. Mægleren
og/eller advokaten kan have overset særligt byrdefulde lån, f.eks. at de
overtagne lån er inkonvertible (dvs. ikke kan indfries med deres pålydende beløb), eller den bygningssagkyndige kan have overset fejl ved ejendommen, som derfor er uomtalt i tilstandsrapporten.28 2) Sælgeren får
for lidt for ejendommen. Denne ansvarssituation er langt sjældnere forekommende, men dog ikke helt teoretisk.
Dette illustreres af UfR 1993.52 H, hvor mægleren vurderede ejendommen til 2,3
mio. kr., og sælgeren accepterede at sælge for denne pris. Køberen videresolgte den
meget hurtigt – og for 3,4 mio. kr. Et syn og skøn under sælgerens erstatningssag mod
mægleren anslog en værdi på 3,4 mio. kr. Sælgeren krævede forskellen mellem dette
beløb og salgsprisen, dvs. 1 mio. kr. Han fik skønsmæssigt tilkendt det halve, 0,5 mio.
kr.

De særlige erstatnings- og godtgørelsesregler efter LFFE, gældende fra
1995, gælder kun, hvis ejendommen var til beboelse for sælgeren eller er

28. Som alle professionelle er advokaten, mægleren og den bygningssagkyndige un-

derlagt et culpaansvar i en særlig variant: professionsansvaret. Dette ansvar er
som fremhævet tidligere i bogen ikke objektivt, men »strengt«. Med »strengt«
mener man, at det ganske vist stadig er culpa-testen (sammenligningen med »bonus pater advokat« etc.), der skal foretages – men hvis den professionelles handlemåde afviger fra fagets normer, anses han at have handlet culpøst, uanset eventuelle individuelle undskyldningsgrunde (som for en ikke-professionel ville have
kunnet føre til frifindelse).
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til beboelse for køberen, jf. LFFE § 1, stk. 1.29 Loven gælder dermed ikke
for salg af byggegrund, landbrug mv.
Hvis to grundbetingelser opfyldes, går sælgeren som tungtvejende hovedregel fri for mangelansvar, jf. LFFE § 2, stk. 1.
De to betingelser er: 1) Køberen skal have fået en tilstandsrapport fra
en bygningssagkyndig at se, og 2) der skal være tilbudt køberen en ejerskifteforsikring a) med en forsikringstid på mindst 5 år, b) med mulighed
for forlængelse i yderligere 5 år, og c) hvor sælgeren betaler mindst 50
pct. af forsikringspræmien, jf. LFFE § 5.30
Fra hovedreglen om, at sælgeren går fri for mangelsansvar, gælder følgende undtagelser: 1) Efterfølgende mangler (som køberen jo ikke kunne
se i tilstandsrapporten), 2) overtrædelse af offentligretlige forskrifter, 3)
indeståelse (= garanti = tilsikring) fra sælgeren og 4) svig eller grov uagtsomhed fra sælgeren, dvs. en grov form for forsømmelse af den loyale oplysningspligt.
Hvis tilstandsrapporten er fejlbehæftet, idet fejl ved huset er overset, har køberen – skønt han jo ikke stod i noget kontraktforhold til den
bygningssagkyndige, som blev hyret af sælgeren – alligevel et direkte
krav mod den bygningssagkyndige, jf. LFFE § 3, stk. 1.31
Nu vil det ses, at det, der i et »normalt« køberetligt forhold ville være
køberens mangelkrav mod sælgeren, i stedet omformes til 1) et erstatningskrav mod den bygningssagkyndige (hhv. mod hans ansvarsforsikring, når hans ansvar er fastslået, jf. FAL § 95, jf. f.eks. UfR 2006.3095

29. Se nærmere Hans Henrik Tausen: Erstatningsansvar i forbrugerforhold ved han-

del med fast ejendom (2. udg. 2007)
30. Ejerskifteforsikringen har vist sig at være et problematisk forsikringsprodukt. For-

sikringsselskaberne er skuffede, for skadesprocenten, er over 130, dvs. udbetalte
skader på over 130 kr. for hver 100 kr. i præmieindtægt. Forsikringstagerne (=
huskøberne) er også skuffede, for 45 pct. af de anmeldte skader må afvises som
ikke omfattet af forsikringen. Uanset om afvisningerne er juridisk korrekte, er der
således en alvorlig diskrepans mellem forventningerne til forsikringen og realiteten i denne.
31. Kravet forældes, når der er gået 5 år fra overtagelsesdagen eller 6 år fra datoen for
udfærdigelsen af tilstandsrapporten. Kravet mod den bygningssagkyndige er et
erstatningskrav grundet på professionsansvar, jf. herom foran.
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H32) – og herom er der ganske mange UfR- og FED-domme, 2) et forsikringsaftaleretligt krav mod ejerskifteforsikringen, dvs. helt og holdent
baseret på vilkårene i den forsikringspolice, der blev tegnet ved handelen33 (hvis da køberen ikke valgte at spare denne udgift væk – skønt sælgeren jo skulle tilbyde ham at bære mindst halvdelen), og 3) efter omstændighederne et køberetligt mangelkrav mod sælgeren, hvis én af de
ovenfor nævnte undtagelser er opfyldt.34
Det er nok blevet mere betryggende at være køber af fast ejendom til
beboelse – men det er ikke blevet enklere.
Bemærk de tre forskellige retsgrundlag, der herved aktualiseres for
et krav fra køberen: 1) erstatningskrav mod den sagkyndige (som et direkte krav, ikke blot et afledet krav med springende regres), 2) aftaleretligt
forsikringskrav mod forsikringsselskabet og/eller 3) køberetligt mangelskrav mod sælgeren (i de grove undtagelsestilfælde).
Bemærk også, hvilke juridiske teknikker loven betjener sig af: 1)
Loven skaber et direkte krav fra køberen mod den sagkyndige, dvs. uden
behov for synspunkter om springende regres, et cessionssynspunkt mv.,
2) en standardiseret forsikring, som køber får hjælp fra sælger til at overkomme at tegne, og 3) en lovmæssig ansvarsfraskrivelse hos sælgeren,
bortset fra de opregnede grove undtagelsestilfælde.
Loven betjener sig af endnu en vigtig juridisk teknik for at forbedre
køberens retsstilling – nemlig en lovmæssig fortrydelsesret. En sådan
eksisterer ellers kun, hvis det er aftalt (eller hvis loven som her skaber det,
jf. f.eks. også fortrydelsesretten ved fjernkøb).
32. Er han dømt som udeblevet, kan der herefter anlægges sag mod forsikringssel-

skabet med bevisførelse, således at der på denne måde opstår et »direkte« krav
mod selskabet, jf. UfR 2007.20 Ø.
33. Forsikringsselskabet har regres mod den bygningsagkyndige, hvis han har pådraget sig ansvar, jf. f.eks. UfR 2006.2454 V, hvor han havde overset mangler ved et
afløb, som han »med brug af enkle tekniske hjælpemidler, men uden foretagelse
af destruktive indgreb« kunne have opdaget.
34. Det fremgår af LFFE § 2, stk. 6, at loven ikke udelukker købers springende regreskrav mod sin sælgers sælger. Loven hjemler ikke et sådant krav, men udelukker det heller ikke. Dette sås i UfR 2006.3150 H, hvor køberens krav mod den
umiddelbare sælger var udelukket, fordi LFFE var bragt i anvendelse, en ejerskifteforsikring var tilbudt køber, men ikke tegnet af denne. I stedet kunne køber rette
sit krav på prisafslag mod sin sælgers sælger. Dommen behandles nærmere nedenfor i afsnittet om cessionssynspunkt som grundlag for tredjemandsvirkning.
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Fortrydelsesretten er opbygget således, jf. LFFE § 7: 1) Køberen skal
udøve fortrydelsesretten senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse, 2) der
skal gives skriftlig underretning til sælgeren om, at køberen fortryder, jf.
LFFE § 8 (og hvis flere køber i fællesskab, skal de være enige om at fortryde), 3) der skal betales et vederlag (man kunne sige: en optionspræmie
for den valgmulighed, den option, der ligger i fortrydelsesretten) på 1 pct.
af købesummen, hvis der fortrydes, jf. LFFE § 11, og 4) køberen skal sørge for udbedring af eventuelle skader, som køberen er ansvarlig for i sin
brugsperiode, jf. LFFE § 10, stk. 3. Der er omvendt bevisbyrde i spørgsmålet, om køberen er ansvarlig, dvs. et præsumptionsansvar svarende til,
hvad der foran udvikledes om forvarerens, depositarens og transportørens
culpaansvar med omvendt bevisbyrde.
Hvis man spørger, om der ud over den lovfæstede fortrydelsesret også
er plads til dansk rets almindelige betingelseslære, må man svare ja hertil. Det er fortsat muligt for køberen at opstille betingelser, som skal være
opfyldt, for at der foreligger en gyldig handel. Svigter en sådan betingelse, og træder køberen i den anledning tilbage fra købet, er dette ikke udtryk for, at han udøver sin fortrydelsesret, og han skal derfor ikke betale
vederlaget på 1 pct.
En meget anvendt betingelse er, at handelen i sin helhed skal godkendes af køberens advokat. En sådan advokatklausul (nu og da i stedet: en
bankklausul) giver anledning til følgende spørgsmål: Etableres der herved en generel fortrydelsesret uden om loven, eller skal der »noget særligt
til«, for at køberen kan anvende advokatklausulen som grundlag for at
træde tilbage fra handelen?
Svaret herpå må – således må retspraksis forstås – opdeles efter, om
ejendommen købes til erhvervsmæssig brug eller til beboelse for køberen:
1) Ved en erhvervsejendom vil klausulen kun kunne påberåbes som
grundlag for at træde tilbage, hvis advokaten hhv. banken kan pege på reelle juridiske problemer i købekontrakten.35 2) Ved en ejendom til beboelse vil klausulen fungere som en generel, ulovreguleret fortrydelsesret,
som kan påberåbes rent skønsmæssigt af køberen på grundlag af advokatens hhv. bankens nægtelse af at godkende handelen.36

35. Jf. UfR 1989.748 H og UfR 1984.471 H.
36. Jf. UfR 2003.442 V.
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8. Særligt om mangler ved køb af virksomhed eller aktiemajoritet
Hvilket mangelsbegreb opererer vi mon med ved virksomheds- eller majoritetskøb? Principielt kan det fastslås, at kbl.s regler også anvendes på
virksomhedskøb, om end med betydelig tolerance, jf. i særlig grad caveat
emptor grundsætningen. Også på aktie- og anpartskøb anvendes købeloven principielt, jf. forudsætningen i kbl. § 19.
Særligt for så vidt angår majoritetskøb kan man dog rejse det spørgsmål, om man skal anvende kbl.s regler, eller om der snarere er anledning
til en analogislutning fra gbl. § 10. Efter sidstnævnte bestemmelse indestår overdrageren af en fordring ikke for fordringens bonitet (han indestår
ikke for, at nomen esse bonum), dog at der kan være handlet erstatningspådragende, typisk gennem forsømmelse af sælgerens loyale oplysningspligt.
Antagelig bør der sondres, idet man ved køb af en minoritetsaktiepost
vil kunne anvende gbl. § 10 analogt, således at man herved ikke kan klage
over »substansen« i selskabet, mens der ved køb af en majoritetsaktiepost, ligesom ved virksomhedskøb, må ske anvendelse af kbl.s mangelsbegreb, om end med en betydelig tolerance som følge af salgsgenstandens
kompleksitet. Det kommer herved ofte i betragtning, at end ikke en eneaktionær kan kende selskabet så godt, at der kan statueres et traditionelt
kbl.-ansvar.37
Ansvar for fakta og for budgetter må bedømmes således, at der kun
består et ansvar for rigtigheden af oplyste fakta (og da normalt kun efter
en culpagrundsætning, medmindre der er anvendt ord som »Sælger indestår for ...« eller tilsvarende), hvorimod der normalt ikke vil være noget
ansvar for konklusioner, skøn mv. »Indeståelsen« drejes derimod som anført foran 180 grader, hvis der anvendes ordene »... indestår for, at der
ham bekendt ...«, idet der nu ikke er tale om en hæftelse på objektivt
grundlag (ikke tale om en tilsikring, garanti), men derimod alene om en

37. Svensk litteratur vil sondre mellem »forhandlede« og »uforhandlede« aktiekøb, jf.

Mats Sacklén i SvJT 1993 s. 812 ff. Se desuden Christina Hultmark: Kontraktsbrott vid köp av aktier – särskilt om fel, anmeldt af Stefan Lindskog i SvJT 1993
s. 97 ff og af Erik Werlauff i UfR 1993 B s. 407 f.

88

8. Særligt om mangler ved køb af virksomhed eller aktiemajoritet

faktuel oplysning, hvis rigtighed må bedømmes ud fra et almindeligt erstatningsansvar, dvs. ud fra sælgerens loyale oplysningspligt.
Netop fordi der ved virksomheds- eller majoritetskøb er tale om en
kompleks salgsgenstand, skal køberen sætte sig godt ind i detaljer (caveat emptor = køberen skal tage sig i agt). Der må antages at gælde en
rummelig reklamationsfrist efter køb, men 1 års fristen gælder dog, jf. kbl.
§ 54. Mange sager om ansvar for virksomheds- eller majoritetskøb falder
ud til sælgerens fordel, idet der stilles betydelige krav til køberens undersøgelse.
Praksis ved både domstole og voldgiftsretter er tilbageholdende med
hensyn til mangelbeføjelser.
Se f.eks. sagen om Norup & Bramsted Offset A/S, UfR 1994.698 H, hvor Nordania
Leasing reelt bestemte i et kriseramt trykkeriselskab, og hvor aktiekapitalen i A/S’et
solgtes (efteråret 1987) til 3 professionelle købere, bl.a. en advokat. Købernes væsentligste beslutningsgrundlag var et »Budget 1988«, som var ganske optimistisk. Allerede i løbet af 1988 gik driften rent galt, og i 1989 gik A/S’et konkurs. Køberne mistede
både købesummen og deres supplerende indskud, i alt 33 mio. kr. Tabet krævedes erstattet af Nordania (som ansås som rette sagsøgte = den reelle sælger). To dommere i
landsretten og en enig Højesteret lagde imidlertid afgørende vægt på, at købene ikke
burde have baseret købet alene på »Budget 1988«. De burde have foretaget egne undersøgelser, og særligt burde de have reageret på 3 faresignaler: 1) et brev fra A/S’ets
revisor om, at selskabet ikke levede op til sine budgetter, 2) det forhold, at A/Sbestyrelsen fraskrev sig ansvaret for alle oplysningerne (dvs. en ledelseserklæring
blev ikke udstedt), og 3) køberne kunne af bestyrelsen ikke få lov at gennemgå virksomheden med egne rådgivere.
Et tilsvarende resultat nåede man i UfR 1994.808 H (summarisk gengivet), hvor
der var købt en restaurant. Der blev hverken givet erstatning (der statueredes således
ikke forsømmelse af sælgers loyale oplysningspligt) eller statueret ugyldighed efter
aftalelovens § 36 (der var argumenteret ud fra et anbringende om en urimeligt høj købesum).
Se om et køb af en lampefabrik J.U. 1996.103 V. Her var indsigelse nr. 1, at det
ikke var oplyst over for køberen, at selskabets priser til dets hovedaftager (Ikea) var
blevet nedsat, men landsretten gav ikke prisafslag eller erstatning herfor; køberen
måtte regne med prissvingninger. Indsigelse nr. 2 var, at det ikke fra sælgeren var oplyst, at diverse lønforhøjelser var blevet aftalt med selskabets personale, men ej heller
herfor blev der givet prisafslag eller erstatning. Køberens indsigelse nr. 3 var en ren
substansindsigelse, nemlig at selskabets ejendom var mangelfuld, og landsretten gav
87.000 kr. i erstatning herfor. Der var ud fra en samlet betragtning i sandhed tale om
et magert resultat for den utilfredse køber.
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Anderledes forholder det sig, hvis der kan påvises væsentlige forkerte
eller tilbageholdte oplysninger fra sælgerens side, og adskillige mangelssager ved virksomheds- eller majoritetskøb drejer sig derfor herom. I
så fald kan der gives erstatning (idet sælgerens loyale oplysningspligt da
er forsømt). Derfor argumenteres der oftest på to fronter: a) en værdiforringende mangel, dvs. et objektivt krav om prisafslag, og b) den loyale
oplysningspligt er forsømt, dvs. et anbringende om culpa og dermed et
krav om erstatning.
Se f.eks. UfR 1996.928 H, hvor to brødre købte virksomhed, der fabrikerede »ultralette«, typegodkendte campingvogne. Disse var imidlertid meget tungere end angivet af
sælgerne, og der var derfor udgifter til ny typegodkendelse (og merudgift pr. produceret vogn). Køberne fik medhold i krav mod både 1) det sælgende A/S og 2) dettes
eneaktionær og direktør, idet der simpelthen forelå en til svig grænsende optræden.
Købesummen for virksomheden var 2,5 mio., og landsretten gav 1,5 mio. (som påstået) i erstatning, men Højesteret tillod endog forhøjelse af påstanden til 2,3 mio. kr.!
Se ligeledes ND 1996.607 H, hvor køberen havde erhvervet atiemajoriteten i et
norsk ingeniør-selskab, der borede efter olie. Sælgeren havde imidlertid »glemt« at
fortælle, at han selv var ved at udtage patent på nogle af selskabets processer (et olieboretårn), og på dette grundlag kendte Norges Højesteret aktiehandelen ugyldig (jf.
aftalelovens § 33 om almindelige aktsomheds- og loyalitetspligter i kontraktforhold).
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1. Pengedebitors pligter – et overblik
Først et kort overblik over pengedebitors forpligtelser – inden vi i det følgende lader ham misligholde dem for at efterprøve pengekreditors beføjelser:
1. – Rigtig ydelse fra pengedebitor indebærer, at han betaler a) til rette tid
(jf. aftalens bestemmelser herom), b) på rette sted (jf. aftalen, subsidiært
baggrundsretten i gbl. § 3: pengeskyld er bringeskyld), c) i rette kvalitet
(jf. atter aftalen) og d) i rette kvantitet (jf. atter aftalen).
2. – Renter skal, jf. uddybningen nedenfor i dette kapitel, betales a) hvis
der er aftalt en kreditrente (jf. dog urimelighedsreglen i KAL § 22), b) fra
forfaldstid, c) fra pengekreditors udstedelse af regning + 30 dage eller d)
fra sagsanlæg mv., i tilfælde a) med den aftalte rente, i tilfælde b)-d) med
en morarente på Nationalbankens udlånsrente + 7 pct.-points, jf. i det hele
rentelovens regler, der uddybes nedenfor.
3. – Løbedage, dvs. en ekstra betalingsfrist efter forfaldsdag, gives kun,
hvis det er aftalt (eller hvis baggrundsretten i gbl. § 5 hjemler løbedage,
fordi der skal betales i juni termin og december termin).
4. – Påkrav til pengedebitor – som betingelse for, at forfaldstiden indtræder – er ikke fornødent, medmindre a) det er aftalt, b) der er tale om anfordringsgæld, jf. gbl. § 5, stk. 1, eller c) der er tale om en forsikringspræmie, jf. FAL § 12, stk. 1 (21 dage efter selskabets påkrav).
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2. Pengekreditors beføjelser – et overblik
Hvis debitor ikke betaler, har kreditor efter omstændighederne følgende
misligholdelsesbeføjelser:
1) Kreditor kan standse sin ydelse, hvis pengekravet udspringer af et
gensidigt bebyrdende retsforhold, dvs. f.eks. holde salgsgenstanden tilbage (tilbageholdsretten = detentionsretten). 2) Kreditor kan hæve en gensidigt bebyrdende aftale, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse (og
pengedebitors misligholdelse er normalt væsentlig). 3) Kreditor kan fastholde aftalen, dvs. vælge naturalopfyldelse, og foretage inddrivelse af sit
krav gennem domstolene. 4) Kreditor kan kræve erstatning, hvis der er et
ansvarsgrundlag og et tab – og ved pengekrav, som er udtryk for en genusydelse, vil ansvarsgrundlaget normalt være til stede.1

3. Betingede og ubetingede pengekrav
Herefter skal det eksemplificeres, hvilke typer af krav der her er tale om,
når vi drøfter pengedebitors pligter og pengekreditors beføjelser.
Der bør grundlæggende skelnes mellem 1) pengekrav, hvor der fortsat
er tale om et gensidigt bebyrdende retsforhold, og hvor f.eks. valget
mellem pengekreditors hævebeføjelse og fastholdelsesbeføjelse derfor giver mening, og 2) pengekrav, hvor gensidigheden ikke er til stede, og
hvor kravet derfor nærmest har gældsbrevets karakter (dvs. karakter af et
ensidigt, ubetinget krav på en pengeydelse).
Lad os eksemplificere dette således:
1. – Pengekrav, hvor der foreligger gensidighed, er f.eks. krav på a) lejebetaling, b) leasingydelser, c) lønudbetaling, d) udbetaling af et aftalt
låneprovenu (dvs. selve lånebeløbet fra banken mv.) eller e) et fakturakrav for en realydelse i form af varer eller tjenesteydelser, der endnu ikke
er præsteret.
1. Men det bør huskes, jf. nedenfor, at pengekreditor ikke kan få erstatning for de

manglende forretningsmuligheder mv., han går glip af ved ikke at få pengene i
rette tid – eftersom pengemangel er hans eget ansvar. Erstatningen begrænser sig
derfor normalt til renter og gebyrer, jf. nedenfor.
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2. – Pengekrav, hvor der ikke (eller ikke længere) foreligger gensidighed, er f.eks. a) et fakturakrav, hvor vare- eller tjenesteydelsen er præsteret, b) bankens krav på tilbagebetaling af et lån eller c) krav på erstatning i eller uden for kontrakt.

4. Nogle grundsætninger om penge
Penge har mange egenskaber, men jeg har valgt at sammenfatte en række
af deres særlige egenskaber i følgende seks grundsætninger – idet det
atter bør huskes, at der herved er tale om at fremstille baggrundsretten.
Andet kan være aftalt (medmindre det nedenfor angives, at der er tale om
en præceptiv regel):
1. – Pengemangel diskulperer ikke. En part er ansvarlig for sin egen
pengemangel og kan derfor ikke kræve erstatning for følgerne af, at han
ikke fik sine penge til aftalt tid. At kreditor dermed ikke har penge til at
betale sine egne kreditorer og derfor kan ifalde rente, gebyrer mv., eller at
han går glip af de forretningsmuligheder, som pengene ville have givet
ham, er grundlæggende hans eget ansvar.
2. – Pengedebitor, der vil betale sin gæld, bærer både forsinkelsesrisikoen og forsendelsesrisikoen (risikoen for bortkomst), indtil pengene er
fremme hos kreditor i overensstemmelse med grundsætningen i gbl. § 3
om, at pengeskyld er bringeskyld. Dog er forsinkelsesrisikoen elimineret i
visse tilfælde, hvor man indbetaler til en bank, jf. KAL § 25 om forbrugergæld og TL § 42 a om pantebrev i fast ejendom. Disse to lovregler er
præceptive.
3. – Kreditor er ikke pligtig at modtage delbetaling, medmindre noget
sådant er aftalt.
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4. – »Pengereglen«, som har lighedstræk med ekstinktionsreglerne2 ved
overdragelse af negotiable gældsbreve, jf. gbl. § 14, siger, at den, der i
god tro modtager penge, normalt kan beholde dem, uanset betalerens
manglende adkomst mv.3
5. – Penge er en genusydelse – den mest generiske, der findes. Derfor er
enhver ikke-opfyldelse udtryk for misligholdelse, oftest en væsentlig sådan, jf. nedenfor, som udløser beføjelser for pengekreditor. Dog må der
gøres undtagelse for force majeure, f.eks. strejke, systemnedbrud eller
handelsembargo.
6. – Det er debitors risiko at betale til rette kreditor, forudsat at debitor
efter en transport af kravet har fået viden eller burde-viden om transporten.4 Er der tvivl om, hvem der er rette kreditor, må debitor foretage deponering af sin ydelse, jf. herom nedenfor.

5. Hvornår er pengemisligholdelse væsentlig?
Et centralt spørgsmål er, hvornår pengedebitors misligholdelse er så væsentlig, at pengekreditor med rette kan hæve aftalen?
Hævebeføjelsen for pengekreditor er relevant, 1) hvor der er tale om en
gensidigt bebyrdende aftale, og pengekreditor ikke er tilfreds med blot
at holde sin ydelse tilbage, men helt vil ud af aftalen gennem en hæveerklæring, og 2) hvor der er tale om et ensidigt skyldforhold, som
pendedebitor ellers har ret til at afdrage i rater, men hvor henstanden kan

2. Dvs. forskrifterne om, at rette kreditors ret til gældsbrevet udslukkes (= eksting-

veres) af en godtroende erhverver, der får gældsbrevet i hænde (og, hvis det er et
navnegældsbrev, med en sammenhængende adkomstrække på gældsbrevet).
3. Jf. f.eks. UfR 2004.1616 V om en bankoverførsel, der hidrørte fra underslæb.
4. Jf. UfR 1990.630 H, hvor et dansk rejsebureau som følge af denuntiationen skulle
have afregnet til et amerikansk flyselskab, men alligevel betalte til dettes danske
repræsentant  og derfor måtte betale en gang til. – Det forudsættes med disse bemærkninger, at betingelserne i henhold til »negligeringsretten« ikke er til stede, jf.
princippet i rpl. § 511, stk. 3. Hensyn til en medkontrahent kan således begrænse
overførligheden af en fordring, jf. nedenfor.
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bortfalde, således at hele restgælden skal betales på én gang som følge af
pengekreditors hæveerklæring.
Svaret på, hvornår der foreligger væsentlighed, må falde i følgende led,
som dels sondrer efter 1) om der er tale om en gensidigt bebyrdende
retshandel eller en ensidig forpligtelse, dels efter, 2) om hjemmelsgrundlaget skal findes i a) en lovregel, b) parternes aftale eller c) den
uskrevne baggrundsret.
Er pengeforpligtelsen et led i en gensidigt bebyrdende retshandel,
kan der være en lovregel, som regulerer spørgsmålet om væsentlighed,
nemlig følgende:
a) Er der tale om køb af løsøre, og misligholder køberen sin pligt til at
betale, kan kreditor hæve købet, eller han kan vælge at fastholde det, jf.
kbl. § 28, stk. 1. Han kan dog ikke hæve, hvis forsinkelsen er uvæsentlig.
Samme væsentlighedskrav findes i CISG art. 64.5 b) Ved leje af fast
ejendom har LL § 93, stk. 2, nærmere fastlagt, hvad der er »pligtig pengeydelse« i lejeforholdet, og hvilke konsekvenser der er af en forsinkelse,
nemlig at udlejer opnår hævebeføjelse efter at have afgivet et nærmere
lovreguleret påkrav, hvorefter der fortsat ikke betales. Dog kan der heller
ikke her hæves, hvis lejerens misligholdelse er af uvæsentlig betydning,
jf. LL § 94, stk. 1. Lejeren kan udsættes gennem en umiddelbar fogedforretning.6 c) Ved forbrugerkreditkøb (dvs. en delmængde af alle forbrugerkreditaftaler) er der nærmere regler om, hvor meget der skal være misligholdt, før sælgeren kan hæve, jf. nærmere KAL § 29.

5. Skal der leveres efterhånden, og skal der betales i takt med leverancerne, kan sæl-

geren hæve også for alle de resterende leverancers vedkommende, medmindre der
ikke er nogen grund til at frygte gentagelse af forsinket betaling, jf. kbl. § 29. Er
tingen allerede overgivet til køberen, kan sælgeren kun hæve, hvis han har taget
ejendomsforbehold i retsforholdet mellem disse to parter, jf. kbl. § 28, stk. 2.
6. Hvor svært det kan være at vurdere, om misligholdelsen er af uvæsentlig betydning, ses f.eks. af UfR 2006.1864 H, hvor lejeren i en andelsboligforening gentagne gange var i restance og nu skyldte 3.751 kr., som trods ekstra indrømmelse
af frist ikke var betalt. Udgangspunktet var, at dette var væsentligt, men lejeren
var psykisk syg, og hans værge havde betalt uden ugrundet ophold. På denne
baggrund fandt Højesteret enstemmigt, at misligholdelsen var af uvæsentlig betydning, hvorfor udlejeren ikke kunne hæve lejeaftalen. Fogedretten var nået til
samme resultat, men Østre Landsret var under dissens nået til, at der kunne hæves.
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Det vil ses, at undtagelsen om »uvæsentlig forsinkelse« fandtes
tværs gennem de citerede lovregler, både kbl. § 28, LL § 94 og KAL § 29
(forudsætningsvis gennem definitionen af, hvor meget der skal være restance med).
Er pengeforpligtelsen et led i et ensidigt skyldforhold, typisk i form
af et pengelån, kan der være en nærmere aftale om, hvad der skal betragtes som væsentlig misligholdelse fra pengedebitors side. Dette er genstand
for behandling i næste kapitel og skal derfor ikke nærmere forfølges her.
Der er tale om pantebrevsformularer, gældsbreve mv., som nærmere definerer, hvor stor forsinkelsen mv. skal være, før der kan hæves.
Er der ingen lovregel, og er der intet aftalt, gælder det både ved 1)
gensidigt bebyrdende retsforhold og 2) ved ensidige pengeforpligtelser, at
det må bero på den førnævnte uskrevne baggrundsret, hvornår misligholdelsen er væsentlig.
Baggrundsrettens svar er, at væsentlighed foreligger, når misligholdelsen har indgribende betydning for kreditor, og dette var kendeligt for
debitor. Netop fordi penge er en genusydelse, er der en tendens til en
streng synsvinkel på væsentlighedsspørgsmålet, således at misligholdelse
ofte må karakteriseres som væsentlig, medmindre der er tale om en uvæsentlig forsinkelse.
Et godt generelt lovreguleret udtryk for, hvornår en misligholdelse er væsentlig, finder
vi som nævnt i CISG art. 25: »En parts misligholdelse er væsentlig, hvis den medfører en sådan ulempe for den anden part, at den i betydelig grad berøver ham for (»...
substantially to deprive him of ...«), hvad han i henhold til aftalen er berettiget til at
forvente, medmindre den misligholdende part ikke forudså – og en fornuftig person i
samme situation og under tilsvarende omstændigheder ikke ville have forudset – et
sådant resultat« [tankestreger indsat af mig].

6. Deponering i henhold til deponeringsloven
Deponering er udtryk for, at pengedebitor ikke stiller sin pengeydelse til
pengekreditors frie rådighed, men indbetaler dem til en bank, hvor de er
bundet og kun under visse betingelser kan frigives.
Det er vigtigt at understrege, at debitor ikke frit kan deponere i stedet
for at betale effektivt. Hvis han deponerer, uden at der er hjemmel til
dette, har han jo ikke opfyldt kravet om rette ydelse til rette tid og på rette
sted, og han står derfor som den, der misligholder. Dette gælder også, hvis
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han fejlfortolker deponeringsloven (dpl.) og dermed tror, at hans indbetaling til en bank er at betragte som en deponering efter dpl., og at den derfor har frigørende virkning for ham. Også her må han derfor acceptere sin
standpunktsrisiko – banken kan ikke befri ham for denne, for banken påtager sig ikke at bedømme, om betingelserne for deponering efter dpl. er
opfyldt eller ej (og denne ansvarsfraskrivelse fra bankens side er standardtekst i enhver bankskrivelse, der kvitterer for en »deponering«).
Deponering skal derfor have hjemmel 1) i lov, dvs. i dpl., eller 2) i
aftale, dvs. at der er aftalt deponering, indtil visse betingelser er opfyldt
og beløbet dermed kan frigives for pengekreditor.
Deponering med hjemmel i dpl. har følgende juridiske kendemærker:
1) Dpl. § 1, stk. 1-2, er udtømmende i sin opregning af, hvornår deponering kan ske med frigørende virkning for debitor. 2) Deponering med
frigørende virkning kan ske a) ved fordrinshavermora, dvs. at kreditor
hindrer debitor i at erlægge, og b) ved uforskyldt tvivl om, hvem der er
rette kreditor. 3) Deponering skal ske i en bank, der har autorisation
til at modtage deponerede midler, jf. dpl. § 6. 4) Der er nærmere krav til
indholdet af debitors deponeringsskrivelse, jf. dpl. § 3. 5) Når deponeringen opfylder lovens krav, anses debitor for at have præsteret rette
ydelse, jf. dpl. § 1, stk. 1, i.f.: »... anses, som om han havde opfyldt«. 6)
Banken efterprøver ikke, om dpl.s betingelser er opfyldt. Standpunktsrisikoen er og bliver derfor debitors. 7) Er deponering sket pga. tvivl om
rette kreditor, får denne pengene udbetalt efter opnåelse af forlig eller
dom om sin berettigelse, jf. dpl. § 4, stk. 2.

7. Deponering eller garanti uden for deponeringsloven –
privatretlige retsforhold
Deponering uden for dpl. har i hovedtræk følgende juridiske kendemærker:
1. – Denne form for deponering har kun frigørende virkning for debitor, hvis det udtrykkeligt fremgår af parternes aftale.
2. – Eksempler på aftalt deponering i privatretlige retsforhold er, a) at køberen af en fast ejendom eller af en virksomhed skal deponere hele købesummen eller en del af denne (»udbetalingen«) i en bank, indtil sælge97
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ren har præsteret et tinglyst skøde uden retsanmærkninger, b) at der af en
klient deponeres et beløb (»depositum«) hos en advokat som betingelse
for, at advokaten vil føre sagen (det deponerede indestår da på advokatens
klientbankkonto, hvorfra advokaten kun må hæve til udlæg, honorarer og
moms af disse), eller c) at der af lejeren af fast ejendom indbetales et beløb – depositum eller forudbetalt leje – til udlejeren til sikkerhed for lejerens opfyldelse af lejekontrakten.7
I mange tilfælde føles det af den, der skal deponere, lidt ærgerligt at
slippe pengene kontant, hvorved der både skal præsteres likviditet og mistes renteindtægter. I stedet aftales det derfor jævnligt, at den pågældende
stiller en bankgaranti, ofte på anfordringsvilkår, dvs. at der af kreditor
kan trækkes på den ved et simpelt påkrav herom til banken, jf. princippet i
gbl. § 5, stk. 1, således at garantien træder i stedet for et kontant depositum.
Hvis den danske eksportør af varer, nøglefærdige projekter mv. af
den udenlandske kunde anmodes om at stille en bankgaranti på anfordringsvilkår til sikkerhed for rigtig opfyldelse af eksportørens forpligtelser, vil retten til at trække på anfordring kunne misbruges af den udenlandske kunde. Derfor kræves der ofte en modsatrettet bankgaranti, ofte betegnet: en kontragaranti, stillet af kunden over for eksportøren, til
sikkerhed for eksportørens krav i tilfælde af kundens uberettigede træk på
anfordringsgarantien (eller eksportøren kan tegne en forsikring mod sådant træk).8
Anfordringsgarantier findes i forskellige varianter. Hvad der ved første øjekast kan virke som en rendyrket anfordringsgaranti, hvor den blotte
udbetalingsanmodning er nok til at bringe kautionistens ydelsespligt til at
indtræde, kan ved nærmere eftersyn være udtryk for en selvskyldnerkaution, der blot har et afsvækket bevismoment for så vidt angår spørgsmålet,
7. Jf. nærmere LL § 34, stk. 1, med præceptive rammer for, hvad der må kræves af

lejeren i så henseende, og hvad forskellen er på »depositum« og »forudbetalt leje«.
8. Kontragarantien (der ikke får karakter af anfordringsgaranti, men alene af simpel
kaution eller selvskyldnerkaution eller tabskaution) skal sikre mod et uretmæssigt
træk på anfordringsgarantien. Trækkes der på anfordringsgarantien, uden at den
garantisikrede begivenhed er indtrådt, må det antages, at tilbagesøgningskravet
straks er forfaldent, jf. ZIP 2000.2103 BGH. Se om samspillet mellem garanti og
kontragaranti Lennart Lynge Andersen & Erik Werlauff: Kreditretten, s. 368 ff.
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om debitors ydelsestid er overskredet og kautionistens betalingspligt dermed indtrådt. En sådan aftale om afsvækket bevis kan være relevant i tilfælde, hvor debitors ydelse ikke lader sig bestemme helt så entydigt og
enkelt som ved en betalingsforpligtelse, men hvor det f.eks. om en realdebitors ydelse kan være vanskeligt at fastslå, om ydelsespligten er misligholdt eller ej.
Sagsforløbet i UfR 1997.1333 H viser, hvor galt en garantibank kan komme af sted,
hvis den for villigt udbetaler garantibeløbet uden at sikre sig, at betingelser efter garantiens tekst er opfyldt. Amtssparekassen Fyn havde i denne sag udstedt en garanti
over for en fransk køber af et udstyr til et blæksprutteanlæg. En dansk eksportør havde indgået aftale om salget af udstyret til den franske køber, og en fransk bank havde
på køberens foranledning udstedt bankgaranti til sikkerhed for køberens opfyldelse af
sine forpligtelser i henhold til eksportaftalen. Amtssparekassen Fyn A/S havde udstedt
en uigenkaldelig garanti (i sagen betegnet kontragaranti) for det tilfælde, at sælger
undlod at levere varerne. Garantien blev effektiv »efter modtagelse af den første
skriftlige anmodning om betaling og skriftlig bekræftelse af, at sælger har undladt at
levere varerne«.
Da den franske køber trådte i betalingsstandsning og opgav at opfylde kontrakten,
forlangte den franske bank kontragarantien udbetalt – og det danske pengeinstitut udbetalte garantibeløbet, knapt 0,7 mio. kr. Herefter afkrævede det danske pengeinstitut
beløbet fra den danske eksportør, Cabinplant, men pengeinstituttet fik ikke medhold i
dette krav. Højesteret bemærkede, at det af garantien fulgte, at en betalingsanmodning
skulle ledsages af en skriftlig erklæring om, at Cabinplant havde misligholdt sin betalingsforpligtelse. Det franske pengeinstituts betalingsanmodning indeholdt ikke en
sådan erklæring, og der var heller ikke grundlag for i øvrigt at antage, at Cabinplant
ikke kunne opfylde sin leveringspligt. Det danske pengeinstitut havde herefter været
uberettiget til at indfri garantien, og dermed uberettiget til at afkræve Cabinplant beløbet.
Det må have forvirret banken og fået denne til at forveksle garantien med en rendyrket anfordringsgaranti, at garantien ikke krævede, at køberen fremlagde dom eller
forlig til dokumentation af, at sælgeren ikke havde opfyldt. Køberens egen dokumentation heraf var nok til, at garantien blev effektiv. Men da end ikke denne dokumentation var præsteret, havde banken udbetalt garantibeløbet med urette.9

9. Se også UfR 2003.1126 Ø, hvor det efter garantiens egen tekst var nok at angive

de punkter, på hvilke entreprenøren havde misligholdt.
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8. Deponering eller garanti uden for deponeringsloven –
offentligretlige retsforhold
Deponering (eller bankgaranti) forekommer ikke blot i skyldforhold mellem private, men også i privates retsforhold til det offentlige. I visse tilfælde kræver loven, at der sker deponering af et beløb eller stilles en »lige
så god« bankgaranti.
Disse tilfælde har relation til erhvervsdrift af principielt risikobetonet karakter, enten 1) hvor der drives erhverv i form af en juridisk person med begrænset hæftelse og med en egenkapital = nettoformue) under
en vis bundgrænse, eller 2) hvor der ønskes drevet en særlig lovreguleret
form for erhverv, f.eks. vognmandskørsel.
Ifølge opkrævningslovens §§ 11 og 11 a skal der i tilfælde af visse
aktuelle eller potentielle skatte- eller afgiftsrestancer stilles sikkerhed i
form af depositum eller bankgaranti, hvis 1) virksomheden fire gange inden for 12 afregningsperioder har været i restance med moms mv. (sikkerhed for 3 måneders skatter og afgifter), 2) et nyt ApS mv. har en ejer
eller et ledelsesmedlem, der inden for de seneste 5 år har kostet det offentlige et tab på over 50.000 kr. (sikkerhed for 3 måneders skatter og afgifter), eller 3) et Amba, en erhvervsdrivende forening, et udenlandsk (UK-)
selskab mv., ved anmeldelsen til registrering har en egenkapital på under
125.000 kr. +/- 15.000 kr. (sikkerhed i 18 måneder for 110.000 kr.).
Sådan sikkerhedsstillelse hindrer, da det offentlige kan trække på den i
tilfælde af restance, at det offentlige foretager udlæg eller indgiver konkursbegæring mod virksomheden. Derimod er sikkerheden ikke til hinder for, at det offentlige erklærer modregning, f.eks. hvis virksomheden
er i restance med skat, men nu har krav på udbetaling af et negativt
momstilsvar.10 Her kan det offentlige således vælge at holde sig til modregningsadgangen i stedet for at trække på garantien.

10. Jf. SKAT-meddelelse i TfS 2006.589.
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9. Hvornår skal debitor betale renter, og hvor meget?
Udgangspunktet er, at debitor ikke skal betale rente af sin gæld, men de
to undtagelser hertil – aftalt kreditrente og lovreguleret morarente – er så
vidtgående, at mange fordringer alligevel i praksis bliver rentebærende.
Der skal skelnes mellem 1) kreditrente, som udspringer af parternes
aftale, f.eks. et banklån, realkreditlån eller lån stormagasinet, og 2) morarente, som udspringer af renteloven, men som ofte kræver an aktivitet fra
kreditors side, for at forrentningen går i gang.
Kreditrente skal betales i det aftalte omfang og beregnet på den aftalte
måde. Den har i øvrigt følgende juridiske kendemærker:
1) Renten kan være en fast rente eller en variabel rente. 2) Er den
variabel, skal den enten være koblet på noget objektivt, f.eks. LIBOR,
CIBOR eller Nationalbankens udlånsrente, eller kreditor skal have licens
til at drive bank, realkredit mv., jf. KAL § 15, stk. 2.11 3) Til andre kreditorer end sådanne finansielle virksomheder vil vi således ikke overlade et
helt frit skøn over rentens variation. 4) En urimelig rente kan nedcensureres ved dom (eller ved kendelse fra Pengeinstitutankenævnet), jf. KAL
§ 22, f.eks. hvis en bank kræver alt for høj rente for et risikofrit, statsgaranteret studielån. 5) Selv banker mv., der principielt er rådige over rentens variation, må ikke gøre dette helt arbitrært, men skal tage hensyn til
svingninger i markedsforholdene mv.12 6) I erhvervslåneforhold vil det
ofte blive aftalt, at renten er f.eks. LIBOR eller CIBOR + et spread, f.eks.
et spread på 3 pct.-points. Dermed har banken som kreditor ikke noget
skøn, men skal automatisk regulere renten, når CIBOR reguleres.
Morarente skal betales i de – og kun de – tilfælde, hvor der er lovhjemmel til det, og rentelovens (RtL’s) juridiske kendemærker er følgende:
1) Sædvane har forrang for RtL, jf. RtL § 1, stk. 4. Kan der påvises en
særlig kutyme for f.eks. en rente på 2 pct. pr. påbegyndt måned ved køb af
11. LIBOR = London inter-bank offered rate; CIBOR = Copenhagen inter-bank offe-

red rate, dvs. renten mellem banker på de nævnte to finansmarkeder.
12. Jf. UfR 1999.633 SH, Danske Bank, på grundlag af MfL § 1. Dommen forbød

som tidligere nævnt Danske Bank at gøre rente- og gebyrændringer rent skønsmæssige. Banken droppede anke og svarede igen ved at indføre detaljerede – men
reelt indholdsløse – kriterier i sine forretningsvilkår for, hvornår ændringer kan
iværksættes.
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korn og foderstoffer, har denne kutyme forrang for loven. 2) Hvis forfaldsdagen er fastlagt i forvejen, skal der betales morarente fra denne
dag, jf. RtL § 3, stk. 1. 3) Hvis kreditor fremsætter anmodning om betaling, f.eks. i en faktura, begynder morarenten at løbe 30 dage fra en sådan
betalingsanmodning, jf. RtL § 3, stk. 2. 4) Hvis der anlægges retssag, og
det krav, der stævnes for, ikke i forvejen er rentebærende, skal der betales
rente fra datoen for sagens anlæg, jf. RtL § 3, stk. 4.13 5) Satsen for morarenten er Nationalbankens udlånsrente + 7 pct.-points, jf. RtL § 5. Denne
bestemmelse er præceptiv i forhold til en forbruger som debitor, jf. RtL §
7.14 6) Forsikringstagerens krav mod forsikringsselskabet forrentes med
den nævnte sats fra et tidspunkt 14 dage efter selskabets modtagelse af
anmeldelsen, jf. FAL § 24.15

10. Hvornår skal debitor betale gebyr eller provision, og hvor
meget?
Gebyr, provision mv. kan have hjemmel i 1) aftale, 2) kutyme eller 3)
lov.
Udgangspunktet er, at pengedebitor ikke skal betale provision, gebyr
eller tilsvarende tillæg til sin gæld, medmindre noget sådant er aftalt mellem ham og kreditor.
Når man låner penge i banken, kræver banken ofte et gebyr, enten i
form af en stiftelsesprovision eller i form af en løbende provision. Sådanne tillæg til lånebeløbet skal i forhold til en forbruger som låntager oplyses ganske nøje og på en ganske bestemt (direktivstyret) måde, jf. nærmere KAL § 13.16

13. Dommerne tilkender imidlertid ikke renter af egen drift. En rentepåstand er om-

fattet af civilrettens forhandlingsmaksime, dvs. der skal nedlægges påstand herom, jf. rpl. § 338.
14. Modsætningsvis kan der således godt mellem erhvervsdrivende være aftalt en højere sats for morarenten (eller der kan være kutyme for den, jf. ovenfor).
15. Hvis selskabet først senere får de fornødne oplysninger, da først 14 dage fra dette
tidspunkt.
16. Sanktionerne i tilfælde af manglende oplysning er som hovedregel, at gebyret ikke skal betales, jf. KAL § 23.
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Et gebyr kan endvidere fremgå af en kutyme på området, f.eks. inden
for visse former for handel.
Er der hverken aftale eller kutyme som grundlag for gebyr eller
provision, kan en sådan ikke kræves, medmindre der er lovhjemmel dertil.17
Hvis debitor er i restance, vil han kunne belastes med følgende gebyrer
mv.:
1) Rykkergebyr, jf. RtL § 9 b, stk. 1. Der kan højst kræves 100 kr. pr.
rykker, og højst for 3 rykkere. 2) Inkassogebyr, jf. RtL § 9 b, stk. 3. Der
kan højst kræves 100 kr. én gang, nemlig for at sende sagen til inkasso. 3)
Endelig må den, der dømmes til at betale gæld, regne med at blive pålagt
sagsomkostninger.18

11. Hvordan får kreditor sine penge, hvis debitor ikke betaler?
For pengekreditor er det jo ikke uinteressant, hvad han egentlig skal gøre
for at få sine penge (+ eventuelle renter, gebyrer mv., jf. ovenstående),
hvis pengedebitor ikke betaler sin gæld.
Der bør sondres mellem, om 1) kreditor har tinglig sikkerhed, eller 2)
kreditor ikke har tinglig sikkerhed, men andre hæfter (en kautionist
mv.), eller 3) kreditor ikke har tinglig sikkerhed, og kun hans debitor
hæfter.
Hvis kreditor har tinglig sikkerhed, foretager han sig følgende for at få
sine penge:
1) Underpant, f.eks. i fast ejendom eller bil (eller virksomhedspant efter TL § 47 c): kreditor foretager udlæg i det pantsatte (fogedretten) og
begærer derefter tvangsauktion over det (ligeledes fogedretten), jf. rpl.

17. Jf. f.eks. UfR 2003.1581 H om kreditors manglende ret til at kræve gebyr for at

give sit pantebrev en påtegning om, at det – som aftalt allerede i pantebrevet – vil
rykke tilbage for et nyt, foranstående lån (»rykningspåtegning« ). For en pantebrevskreditor er det derfor vigtigt at få indskrevet en gebyrhjemmel i pantebrevet
allerede ved dettes oprettelse.
18. Jf. rpl. § 312, stk. 1, hvorefter retssagens taber pålægges at betale sagsomkostninger til modparten (retsafgift, advokatsalær mv.). Om sagsomkostninger se nærmere Lindencrone & Werlauff: Dansk retspleje, s. 171 ff.
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kapitler 50-51.19 2) Håndpant, f.eks. i et værdipapir, et maleri mv. (eller
fordringspant efter TL § 47 d): Kreditor foretager ikke udlæg, men sætter
direkte det pantsatte på tvangsauktion (fogedretten), jf. rpl. § 538 a, stk.
1.20 3) Ejendomsforbehold: Kreditor kan tage tingen tilbage ved en
umiddelbar fogedforretning, forudsat at betingelserne i KAL § 36 er opfyldt. 4) Ejendomsret: Har »kreditor« ejendomsretten til en ting, f.eks. en
leasinggenstand, tager han den tilbage ved en umiddelbar fogedforretning,
jf. rpl. § 596, medmindre leasingtageren tilbageleverer den frivilligt. Har
leasingselskabet herefter et udækket restkrav, må det gå frem på nedenstående måder for at få sine penge fra leasingtageren (= pengedebitor).
Hvis kreditor ikke har tinglig sikkerhed, men andre hæfter, og han
mener, at disse kan dække hans krav, retter han sit krav mod dem – og
inddriver om fornødent pengene på nedenstående måder.
Kravet mod tredjemand (som i sig selv er et obligationsretligt krav –
medmindre der er tale om tredjemandspant) kan hidrøre fra 1) tabskau19. Fra 2006 er det omfattet af Retsplejerådets kommissorium at overveje, om der bør

foretages ændringer i vore regler om tvangsfuldbyrdelse. Herunder overvejes det
blandt meget andet, 1) om der fortsat skal kræves udlæg forud for tvangsauktion
over løsøre eller fast ejendom, når man i forvejen har pantebrev med pant i ejendommen hhv. løsøret, og 2) om de eksisterende regler om lønindeholdelse for
gæld til det offentlige bør udvides, så der også bliver mulighed for lønindeholdelse for gæld til private kreditorer.
20. Dog skal børs- og AMP-noterede værdipapirer ikke sælges på tvangsauktion, men
gennem en autoriseret værdipapirhandler, f.eks. en bank, jf. rpl. § 538 a, stk. 1, 2.
pkt. – Ligeledes kan det mellem kreditor og debitor være aftalt, at kreditor kan
springe tvangsauktion over og selv foretage bedst muligt salg (»underhåndssalg«)
af det pantsatte. I så fald påhviler der kreditor en pligt til at udvise loyalitet også
over for debitors interesser, dvs. at få den bedst mulige salgssum for det opantsatte, ikke blot lige nok til at dække kreditors krav. – Ved alt håndpant – uanset om
der skal holdes tvangsauktion, eller der sker salg ved bank mv., eller der er aftalt
underhåndssalg – skal kreditor iagttage rpl. § 538 a, stk. 2. Efter denne regel skal
kreditor give debitor en uge til at indfri sin gæld, så tvangssalg kan undgås. – Énugesfristen kan dog undgås, hvis 1) der er tale om hurtigt værdifald, f.eks. pant i
letfordærvelige varer eller i værdipapirer, der falder i kurs time for time, eller 2)
hvis det konkret aftales med debitor, når restancen er indtrådt. Derimod er § 538
a, stk. 2, beskyttelsespræceptiv i den forstand, at den ikke på forhånd kan fraviges
ved aftale. Hvis kreditor »taber hovedet« og realiserer det pantsatte, uden at vi befinder os i én af de to undtagelser, bliver kreditor erstatningspligtig for forskellen
mellem, a) hvad der opnåedes ved salget, og b) hvad der kunne være opnået ved
at afvente én-ugesfristens udløb.
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tion, dvs. kaution for kreditors (påviste) tab, 2) simpel kaution, dvs. et
krav mod kautionisten, når det er godtgjort, at debitor ikke kan betale, 3)
selvskyldnerkaution, dvs. et krav mod kautionisten, når blot debitor faktisk ikke har betalt, eller 4) anfordringskaution, dvs. et krav mod kautionisten om, at denne betaler på anfordring.21
Herefter forestiller vi os, at pengekreditor kun har sin debitor at holde sig til. Der er hverken tinglig sikkerhed i form af pant eller ejendomsforbehold eller obligationsretlig sikkerhed i form af kaution. De måder,
hvorpå kreditor da får sine penge, afhænger af, om debitor bestrider kravet mod ham eller ej, nemlig således:
1. – Kravet bestrides ikke af D: a) Kreditor kan, hvis gælden højst er
50.000 kr., afgive et betalingspåkrav efter rpl. § 477 a. Når fristen heri er
udløbet uden betaling, kan kreditor gå direkte i fogedretten og med det
forkyndte betalingskrav gøre udlæg hos debitor. b) Hvis gælden er større,
må kreditor anlægge civil retssag (ved byretten) mod sin debitor og få
dom over ham. Med dommen som fundament kan kreditor gøre udlæg
hos debitor. c) Uanset om udlæg er gjort på grundlag af dom, betalingspåkrav, pantebrev, gældsbrev med fuldbyrdelsesklausul eller forlig, kan det,
der er gjort udlæg i, herefter sættes på tvangsauktion, og hvis buddet på
auktionen er højt nok, får kreditor omsider sine penge.
2. – Kravet bestrides af »D«: a) Kreditor må anlægge civil retssag (ved
byretten) og få debitor dømt. Med dommen som fundament gøres der udlæg, jf. ovenfor. b) Fra 2008 kan en særlig billig form for retssag (med
loft over de sagsomkostninger, man risikerer) afgøre krav på højst 50.000
kr., jf. rpl. §§ 400-410 om den såkaldte »småsagsproces«. Med småsagsdommen som fundament kan kreditor gøre udlæg, jf. ovenstående. c) Det
udlagte sættes derefter på tvangsauktion, jf. ovenstående.
3. – I visse tilfælde kan udlæg foretages direkte, uden at der skal skaffes
dom ved byretten, og uden at et betalingspåkrav er forkyndt.

21. De nærmere forskrifter for disse kautionsformer behandles bedst i kreditretten (fi-

nansieringsretten) som juridisk disciplin. Se nærmere herom hos Lennart Lynge
Andersen & Erik Werlauff: Kreditretten, s. 355 ff.
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De vigtigste tilfælde, hvor et sådant direkte udlæg (+ efterfølgende
tvangsauktion) er muligt, er følgende: a) Et gældsbrev med fuldbyrdelsesklausul kan fuldbyrdes uden forudgående dom, jf. rpl. § 478, stk. 1, nr.
5, b) også over for en selvskyldnerkautionist, der har underskrevet sin
kaution på selve gældsbrevet, kan der gøres direkte udlæg, jf. rpl. § 478,
stk. 4, og c) over for debitor i henhold til et pantebrev, f.eks. i fast ejendom, kan der gøres udlæg direkte på grundlag af pantebrevet, jf. rpl. §
478, stk. 1, nr. 6.
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1. Generelt om, hvad parterne kan forhåndsaftale
Som et led i konciperingen af den gode kontrakt er det ofte hensigtsmæssigt at gøre sig overvejelser om, hvad parterne kan aftale om misligholdelse – medmindre de helt ønsker at overlade dette til baggrundsretten.
Der er to hovedgrupper af klausuler om misligholdelse: 1) Den direkte
aftale om misligholdelse, der direkte regulerer, hvad der anses for misligholdelse, hvornår den er væsentlig, hvilke beføjelser den anden part har,
etc. 2) Den indirekte aftale om misligholdelse, der gennem sin definition
af kravene til ydelsen samtidig også fastlægger, hvad der misligholdelse,
og hvornår den er væsentlig.
I videre forstand henhører under klausulerne om misligholdelse reelt
alt med relevans for misligholdelsestituationen, herunder også aftaleklausuler om a) voldgift, b) værneting og c) lovvalg. I dette kapitel behandles dog misligholdelsesklausulerne i den ovenfor nævnte, snævrere
forstand.

2. Klausulen skal være aftalt
Den allerførste betingelse for, at vi kan diskutere klausuler om misligholdelse, er, at klausulen er et led i parternes aftale.
Uanset om anerkendte standardbetingelser som f.eks. NL 01 og Orgalime S 2000 i et vist omfang kan opnå status af handelsbrug og sædvane,
må det dog fastholdes, at byrdefulde klausuler som f.eks. en klausul
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om dagbod, voldgift mv. kun kan blive gældende mellem parterne gennem deres vedtagelse.1
Udgangspunktet er, at aftaler, der nærmere regulerer misligholdelsestiationen, er gyldige.
Ved grænseoverskridende kontrakter er det vigtigt at være opmærksom
på det internationale lovvalg. Der er en formodning for, at aftalen har sin
nærmeste tilknytning til realdebitors domicilland, jf. Romkonventionens
art. 4, stk. 2. Ved grænseoverskridende salg af maskiner, varer mv. fører
dette lovvalg derfor til anvendelsen af sælgers lands lov, og dette er da
også løsningen i mange standardbetingelser, f.eks. NL 01 og Orgalime S
2000. Det fremhæves som nævnt af René Franz Henschel i ET 2006 s.
273 ff, særligt s. 286, at gyldigheden af f.eks. en aftale om konventionalbod (dagbod), ansvarsfraskrivelse mv. kan afhænge af, hvilket lands lov
der regulerer kontrakten, og at dette derfor bør ofres en høj grad af opmærksomhed under kontraktforhandlinger og kontraktkoncipering.
Fra dette udgangspunkt må der dog gøres nogle undtagelser, som begrænser aftalefriheden, nemlig følgende: 1) Aftalen må ikke stride mod
præceptiv lovregel. En sådan er dog kun »præceptiv«, indtil en konkret
tvist er opstået. Når dette er sket, kan den pågældende part undlade at påberåbe sig præceptiviteten. 2) Aftalen må ikke være urimelig. Som
grundlag for urimelighed kan navnlig anføres: a) Aftl. § 36 om aftaler, det
vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre gældende,
b) aftl. § 38 c, stk. 1 (direktivstyret), om forbrugeraftaler, hvor kontraktbalancen er forrykket, c) KAL § 22 om urimelige renter, gebyrer mv. og d)
specifikke hjælpeparagraffer, f.eks. FVL § 43 og den hertil hørende bekendtgørelse om etiske krav til finansiel rådgivning. 3) En uforhandlet
klausul fortolkes mod affatteren, hvis der er fortolkningstvivl, jf. princippet in dubio contra stipulatorem (= i tvivl mod koncipisten), jf. udtrykkeligt om forbrugeraftaler aftl. § 38 b, stk. 1 (direktivstyret). 4) I et vist,
om end begrænset omfang kan forudsætningslæren rydde ud i klausuler
om misligholdelse, der giver helt uventede resultater. De tre grundbetingelser er a) væsentlighed, b) kendelighed og c) rimelig risikofordeling.

1. Jf. René Franz Henschel i ET 2006 s. 273 ff, særligt s. 278.
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3. Instrumenter til fravigelse af baggrundsretten om
misligholdelse
Der findes en række juridiske instrumenter, der kan anvendes, hvis man
i relation til misligholdelse ønsker at fravige baggrundsretten. Disse kan
defineres således – med angivelse for hvert enkelt instrument af, om de er
i købers eller sælgers interesse, eller om de kan anvendes til både en købers og en sælgers fordel:
1. – Garanti for bestemte egenskaber (ikke at forveksle med garanti eller
kaution fra tredjemand for rigtig ydelse). Garanti gives af sælger og er
dermed i købers interesse.
2. – Ansvarsfraskrivelse for bestemte egenskaber, dvs. reelt det modsatte
af en garanti. Fraskrivelsen anvendes af sælger, og i dennes interesse.
3. – Konventionalbod som standarderstatning i tilfælde af nærmere defineret misligholdelse. Sådan bod kan efter aftalen være pålagt enten en
sælger eller en køber, oftest sælger.
4. – Længere frister til at reagere gennem reklamation, valg af misligholdelsesbeføjelser mv. Sådan fristforlængelse er normalt til fordel for
køber.
5. – Cutoff-klausul, der – som betegnelsen siger – afskærer købers indsigelse over for bestemte eller alle mangler. Årsagen til cut-off kan være, at
a) tingen sælges, som den er, således at selv væsentlige skader mv. ikke
køberetligt skal betragtes som mangler, b) realdebitor præsterer f.eks. en
leasinggenstand og vil efter aftalen ikke kunne mødes med mangelindsigelser, som da i stedet konverteres fra at være lejeretlige indsigelser til at
være transport i leasingselskabets køberetlige mangelkrav mod leverandøren, eller at c) indsigelser ikke afskæres over for sælgeren selv, men kun
over for den, til hvem han transporterer et krav på restkøbesummen.2

2. Dvs. en cut off, som ikke vil kunne aftales ved forbrugerkøb, jf. KAL § 32.
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4. Begreberne garanti, indeståelse og tilsikring
Betegnelsen »garanti« bruges i to forskellige sammenhænge, nemlig 1)
som betegnelse for tredjemands kaution for rigtig ydelse, f.eks. en
bankgaranti for leverandørens opfyldelse af sine pligter (tredjemandsgaranti), og 2) som betegnelsen for realdebitors egen erklæring om bestemte egenskaber ved hans ydelse (partsgaranti). Det er i sidstnævnte
sammenhæng, ordet skal bruges her, dvs. sælgerens indeståelse for bestemte egenskaber ved tingen.
Ordet »garanti« må over for en forbruger kun anvendes, hvis køberen
derved stilles væsentligt bedre, end baggrundsretten ville stille ham, jf.
MfL § 4, stk. 1. Garantien løfter med andre ord køberen juridisk op i forhold til baggrundsretten. En typisk garanti vil udvide mangelsområdet til
også at omfatte efterfølgende, ikke kun oprindelige mangler, dog med
forbehold for skader mv., som køberen selv har forårsaget ved urigtig
brug.
En garanti kræver anvendelse af klare sproglige vendinger, normalt i
form af ordet »indestår«, »garanterer«, »tilsikrer« el. lign. Et udsagn kan
dog også på anden måde være så kategorisk, at det må betegnes som et
løfte (dvs. en garanti, en indeståelse, en tilsikring) om en bestemt egenskab, til forskel fra en faktuel oplysning. »Taget er tæt«, »Det købte program er kompatibelt med sælgers egne eksisterende programmer« er eksempler på udsagn, der er så kategoriske, at de har karakter af løfte (indeståelse, garanti, tilsikring).
Stik modsat forholder det sig, hvis de magiske ord »... ham bekendt
...« indgår i sætningen. Derved forandres udsagnet fra at være et løfte
(dvs. et dispositivt udsagn) til »kun« at være en oplysning (et faktuelt udsagn). Dette faktuelle udsagn indebærer kun ansvar for realdebitor, såfremt han vidste eller burde vide, at udsagnet var forkert (dog at principper om prisafslag på objektivt grundlag kan give køberen ret til kompensation).
En garanti (indeståelse, tilsikring) er et løfte, der indebærer et objektivt ansvar for det, der tilsikres gennem løftet, jf. herved kbl. § 42, stk.
2 (»tilsikret«).
Ved et virksomhedssalg gives der typisk indeståelse for nogle forhold,
som måske ellers indebærer et usikkerhedsmoment, der ville koste nedslag i prisen, og som parterne derfor i stedet vælger at afdække gennem en
garanti fra sælger. Eksempler er sælgerens indeståelse for, at 1) egenkapi110
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talen pr. ... andrager mindst ..., 2) aftaler med tredjemand er lovlige, herunder f.eks. konkurrenceretligt, og at 3) de forhold, som køberen måske
under en due-diligence undersøgelse har identificeret som mulige værdiforringende omstændigheder, alligevel ikke er det.
Når der sælges et selskab eller majoriteten i et sådant, og sælgeren afgiver garanti
for bestemte egenskaber ved det solgte selskab, jf. eksemplerne netop ovenfor, vil
sælgeren kunne få en skattemæssig fordel, hvis aftalen udformes således, at resultatet
af, at hans garanti bliver effektiv, er, at salgssummen reguleres. I modsat fald vil
hans indeståelse blot være udtryk for et ikke-fradragsberettiget kautionstab. Den
nærmere udformning af aftalen vil klart kunne påvirke den skatteretlige bedømmelse,
jf. TfS 2003.255 LR om en opregulering af salgssummen i tilfælde af, at selskabet efterfølgende vandt en retssag. Afgørelsen viser, at det gennem udformningen af aftalen
er muligt at sikre aktiesælgeren en fradragsret ved opgørelsen af aktieavancen for sådanne beløb, som han garanterer i forbindelse med handelen, forudsat at dette fremstår som en regulering af afståelsesvederlaget.3

I forbindelse med en tjenesteydelsesaftale med en professionel (rådgiver,
konsulent, advokat, revisor, mægler etc.) må der som allerede nævnt under 2.5 skelnes mellem et bestræbelsesansvar og et resultatansvar:
1. – Bestræbelsesansvar er udtryk for, at den professionelle vil yde en
god faglig indsats (derfor udtrykket »indsatsforpligtelse« til forskel fra
»resultatforpligtelse«), men at han ikke har indestået for et bestemt resultat af sin indsats. Dette er normalt hovedreglen ved professionel indsats.
2. – Resultatansvar er udtryk for, at den professionelle lover klienten et
bestemt resultat. Resultatansvaret er undtagelsen, som kun finder anvendelse, hvis der kan påvises at være afgivet en sådan indeståelse.4
3. Afgørelsen er kommenteret af Hanne Søgaard Hansen i TfS 2003, 472. Se ligele-

des UfR 2002.150 H om en lejegaranti, der af sælgeren udstedtes ved salg af en
ejendom, og som kunne fratrækkes ved sælgerens avanceopgørelse, og også TfS
2003.852 LR.
4. Eksempler på, at en sådan indeståelse ikke fandtes at være afgivet, er a) sager om
omprioritering af fast ejendom, hvor banken mv. ikke anses for at have indestået
for et bestemt nettoprovenu, jf. Næstvedsagen UfR 1995.545 Ø, og b) en revisors
rådgivning om skattemæssigt fordelagtige dispositioner, hvor revisor normalt ikke
anses for at have indestået for et bestemt skattemæssigt resultat, jf. UfR
2002.2578 Ø (efter UfR 2001.556 H).
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Det forekommer dog, at en »indeståelse« for et bestemt resultat mv.
ikke behøver aftale mellem parterne, men at en særlig lovregel skaber en
»indeståelse«, som på objektivt grundlag holder realdebitor ansvarlig for
resultatet.
Eksempler herpå er: 1) Sælgerens (og fordringens overdragers) ansvar
for vanhjemmel, jf. kbl. § 59, CISG art. 41 og gbl. § 9 (cedentansvaret
for, at nomen esse verum, dvs. for, at fordringen består). 2) Ejendomsomsætningslovens § 24, stk. 2, der holder mægleren objektivt ansvarlig for
beregninger over 1) sælgerens provenu fra salget og 2) køberens ejerudgift ved at eje ejendommen.
At ansvaret er objektivt, har f.eks. manifesteret sig ved UfR 1997.488 V, der holder
mægleren objektivt ansvarlig for en forkert kursberegning, som han klart ikke
vidste eller burde vide noget om, idet den hidrørte fra fejl i en elektronisk kursliste.
Hans regres mod operatøren af kurslisten var afskåret gennem operatørens ansvarsfraskrivelse, der – som det vil ses i næste afsnit – normalt er gyldig mellem professionelle parter, i hvert fald hvis den er tilstrækkelig saglig og specifik.

5. Ansvarsfraskrivelse
Mens garantien løfter køberen juridisk op i forhold til baggrundsretten, er
ansvarsfraskrivelsens formål i sagens natur at bringe ham »ned« i forhold
til baggrundsretten.
Som udgangspunkt er en ansvarsfraskrivelse, som er tydelig, klar og
overskuelig, gyldig.5 Selv i forbrugerforhold er en ansvarsfraskrivelse
som udgangspunkt juridisk holdbar.
Dog gælder det, at 1) sælgeren ikke kan skrive sig ud af 2-årsreglen i
kbl. § 83, og 2) at den professionelle tjenesteyder (advokat, mægler, revisor, bank) ikke kan skrive sig ud af pligten til at iagttage god skik inden
for professionens område.
Man kan herefter skelne mellem 1) ansvarsfraskrivelse, der normalt
ikke er juridisk holdbar, 2) ansvarsfraskrivelse, der som udgangspunkt er
holdbar, men fortolkes indskrænkende, og 3) ansvarsfraskrivelse, der
normalt er juridisk holdbar.
5. Jf. det netop fremførte eksempel med mæglerens afskårne regres efter selv at have

ifaldet objektivt ansvar for fejl i kurslisten, jf. UfR 1997.488 V.
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Normalt uholdbar er 1) en total ansvarsfraskrivelse (til forskel fra
den sagligt afgrænsede), dog at en vidtgående ansvarsfraskrivelse accepteres ved et dødsbos, et konkursbos eller en tvangsauktionskøbers salg af
en fast ejendom, som sælgeren her ikke kender nærmere, 2) en ansvarsfraskrivelse for vanhjemmel, dvs. for retsmangler, f.eks. i henseende til
ejendomsret, ejendomsforbehold, pant og andre former for præjudicerende tredjemandsrettigheder over det solgte, samt 3) ansvarsfraskrivelse for
forsætlig handlemåde.
Som udgangspunkt holdbar, men underkastet indskrænkende fortolkning, er 1) ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed, 2) ansvarsfraskrivelse for mangler og fejl hidrørende fra den ansvarsfraskrivende sælgers egne leverandører mv. og 3) ansvarsfraskrivelse for fejl begået af
egne medarbejdere.
Normalt holdbar er 1) en sagligt velbegrundet, klar ansvarsfraskrivelse for forhold, som køberen af realydelsen må forventes at kunne overskue (idet der i så fald slet ikke foreligger en mangel ved ydelsen, når dette er aftalt), 2) en klar og tydelig ansvarsfraskrivelse for videregående følger i form af driftstab, andre indtægtstab mv.,6 3) en delvis ansvarsfraskrivelse, som indebærer, at køberen af realydelsen fraskriver sig hæveog erstatningsbeføjelse, mod at sælgeren til gengæld påtager sig en afhjælpningspligt,7 og 4) køberens efterfølgende frafald af indsigelser, eftersom civilprocessens dispositionsmaksime8 og forhandlingsmaksime9
reelt indebærer, at endog indsigelser, som ikke på forhånd kunne frafaldes, alligevel kan frafaldes, når en konkret tvist er opstået.10

6. Jf. NL 01 og S 2000, der – som modvægt mod sælgerens vidtgående afhjælp-

7.
8.
9.
10.

ningspligt – som nævnt foran indeholder ansvarsfraskrivelse for indirekte tab,
herunder driftstab (loss of production), mistet profit (loss of profit), afsavn (loss of
use) samt andre indirekte tab, f.eks. tab af andre kontrakter (loss of contracts ... or
for any other consequential loss whatsoever), jf. René Franz Henschel i ET 2006
s. 273 ff.
Dog at ansvarsfraskrivelsen da bliver uvirksom, således at hæve- og erstatningsbeføjelse genopvågner, såfremt sælgerens afhjælpning mislykkes.
Parterne disponerer selv over »sagens genstand«, dvs. de kan forlige sagen, hvis
de vil, selv om retssag er anlagt.
Retten tager kun hensyn til de fremførte påstande og anbringender, jf. rpl. § 338.
Om civilprocessens forhandlingsmaksime og dispositionsmaksime se Lindencrone & Werlauff: Dansk retspleje, s. 285 ff og 292 ff.
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6. Konventionalbod
En konventionalbod er en standardiseret erstatning, der er indgået en
forudgående aftale om som et led i parternes aftalemæssige regulering af
misligholdelsessituationen.
Typeområder for anvendelse af konventionalbod er 1) virksomhedssalg, hvor sælgeren til gengæld for at modtage betaling for blandt andet
goodwill (= kundekreds) påtager sig en konkurrenceklausul i en periode
af f.eks. 3-5 år,11 2) en tavshedserklæring ved forhandlinger om virksomhedskøb,12 3) aftale om bod i tilfælde af forsinkelse med færdiggøring og aflevering af en entreprise, en maskinleverance eller -installation
etc.,13 eller 4) tilsvarende dagbod ved et skibsbyggeri, en skibsrenovering
mv.
Boden kan være aftalt som 1) et absolut angivet beløb, f.eks. 500.000
kr. for hver overtrædelse, eller 2) en procentdel af salgssumen, entreprisesummen etc., eventuelt pr. uge, pr. dag mv., dvs. dagbøder.14
Det er et klassisk spørgsmål, om der i tilfælde af en bodsklausul også
kan kræves erstatning, hvis den bodsberettigede kan dokumentere et bestemt tab. Svaret vil normalt være, at bodsklausulen udtømmende gør op
med spørgsmålet, således at den bodsberettigede må lade sig nøje med
boden. Men andet kan være aftalt – og er det ofte.15
Dernæst er det et relevant spørgsmål, om en bod udløses under samme
betingelser som en erstatning, dvs. om der kræves et ansvarsgrundlag,
normalt i form af culpa. Svaret herpå er, at boden i hvert fald ikke udløses
på rent objektivt grundlag. Hvis der klart intet er at bebrejde den bodsfor11. Dvs. en pligt til i nærmere geografisk og tidsmæssig udstrækning ikke at være in-

12.

13.
14.

15.

teresseret i en konkurrerende virksomhed, og hvor klausulen oftest bakkes op af
en bodsklausul.
Hvor den potentielle købers eventuelle brud herpå ganske vist vil være en erstatningspådragende form for culpa in contrahendo, men hvor et tab kan være svært
at påvise, hvorfor bod aftales.
Hvor en standardiseret bod aftales, evt. som dagbod for hver dags forsinkelse, jf.
f.eks. AB 92, NL 01 og Orgalime S 2000.
Der selvsagt ikke må forveksles hverken med strafferettens dagbøder, jf. strfl. §
51, eller med tvangsbøder, f.eks. for et selskabs manglende indlevering af årsrapport, jf. RL § 162.
»Betaling af bod gør ikke handlemåden retmæssig og afskærer ikke fra erstatning
for dokumenteret tab ud over boden.«
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pligtede, udløses boden derfor ikke. Det er dog antagelig ikke det helt almindelige culpaansvar, der udløser boden. Der skal antagelig mindre til –
således at man kan tale om et skærpet ansvar som grundlag for udløsning
af bod.
En bodsklausul kan efter omstændighederne få alvorlige konsekvenser.
Beløbene er høje, og måske skal der betales en bod af den aftalte størrelse
»for hver overtrædelse«. Der er grundlæggende to juridiske angrebsmuligheder over for en bodsklausul – og de bruges ofte i praksis over for
domstole og voldgiftsretter:
1. – Man kan angribe selve bodsklausulen. Dette sker normalt på grundlag af aftl. § 36. Man kan opdele disse angrebsmuligheder i tre delelementer, nemlig a) at boden er for stor i forhold til forseelsen, det antagelig
lidte tab etc., b) at det vil være urimeligt slavisk at følge en klausul om en
bod af den aftalte størrelse »for hver overtrædelse«, og/eller c) at
bodsklausulen efter hele sin opbygning og sit sigte er urimelig.16
2. – Man kan angribe den underliggende pligt, som boden sanktionerer.
Således kan f.eks. en konkurrenceklausul efter et virksomhedssalg tænkes
angrebet a) aftaleretligt på grundlag af aftl. § 38, stk. 1, hvis den er for
vidtgående i henseende til tid, sted og andre omstændigheder (indsigelse
ved domstol eller voldgiftsret), og b) konkurrenceretligt på grundlag af
KKL § 6, hvis den på urimelig måde indskrænker konkurrencen mellem
virksomheder.17

16. Jf. UfR 2002.706 H, der tilsidesætter et standardvilkår i DAF’s købekontrakter,

hvorefter en bilkøber, der uretmæssigt annullerer handelen, standardmæssigt skal
betale en bod på 10 pct. af købesummen.
17. Dvs. med mulighed for klage til KonkurrenceRådet. Det kan anbefales enhver,
der påtænker at 1) formulere eller 2) angribe en konkourrenceklausul i forbindelse
med virksomhedssalg, at efterse KonkurrenceRådets hjemmeside www.ks.dk
med henblik på at efterprøve, hvilken geografisk og tidsmæssig udstrækning der i
konkurrenceretlig henseende kan accepteres for en konkurrenceklausul.
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§ 9. Hæftelse, ansvar og regres

1. Begreberne »hæftelse« og »ansvar«
Begreberne hæftelse og ansvar anvendes nu og da i flæng, men dette er
uheldigt og egnet til at skabe misforståelser.
Der bør sondres som følger: 1) Hæftelse er udtryk for et skyldforhold,
der følger af et løfte, dvs. på rent objektivt, aftaleretligt grundlag (om end
løftet som alle løfter fortolkes »subjektivt«, dvs. ud fra partsintentionerne). 2) Ansvar er udtryk for et skyldforhold, som forudsætter et ansvarsgrundlag, normalt i form af culpa, typisk i form af en skadevoldende
handling (eller undladelse), det være sig i eller uden for kontrakt.
Derfor er det uheldigt, at man i betegnelserne A.m.b.a.1 og F.m.b.a.2
møder udtrykket »ansvar« – når det nu helt åbenbart er »hæftelse«, der
menes.3
Man bør holde fast ved den vigtige terminologiske sondring, at 1) hæftelse udspringer af et løfte,4 mens 2) ansvar udspringer af et retsbrud.5

1. Andelsvirksomhed med begrænset ansvar.
2. Forening med begrænset ansvar.
3. Her er de tyske betegnelser langt heldigere valgt, f.eks. GmbH (= Gesellschaft mit
beschränkter Haftung = selskab med begrænset hæftelse = »ApS«) og eGmbH (=
eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung = registreret andelsvirk-

somhed med begrænset hæftelse = »A.m.b.a.«).
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2. I hvilken skikkelse møder vi hæftelsesformerne?
I det følgende skal jeg søge at tilvejebringe et samlet overblik over de
hæftelsesformer, der findes, og i hvilken skikkelse vi møder dem.
For overblikkets skyld medtager jeg under den enkelte kategori både
hæftelse og ansvar, idet jeg i hvert enkelt tilfælde markerer, om der er tale
om hæftelse (h) eller ansvar (a).
Følgende sondringer er relevante:
1. – Én hæfter ubegrænset, f.eks. a) ejeren af enkeltmandsfirmaet (h), b)
alskyldskautionisten (h) og c) den enlige skadevolder (a).
2. – Én hæfter begrænset, f.eks. a) ejeren af et enkeltmandsfirma i et
land, der tillader begrænset hæftelse uden oprettelse af selskab, således
som 12. selskabsdirektiv 89/667 lægger op til, men som ikke findes i
Danmark endnu (h), og b) kautionisten med beløbsbegrænset kaution,
hvad enten beløbsbegrænsningen skyldes 1) kaution for en bestemt kredit,
2) kaution for en bestemt del af en kredit, f.eks. de rangførste 100.000 kr.,
eller 3) kaution for et bestemt beløb af en kredit (h).
3. – Flere hæfter solidarisk og ubegrænset – hvilket er hovedreglen, når
flere hæfter sammen, og andet ikke er aftalt eller fremgår af omstændighederne.
Den solidariske og ubegrænsede hæftelse kan følge af, at a) to eller flere i fællesskab sælger noget, f.eks. en virksomhed eller en ejendom (dvs.
at ved købers mangelskrav eller hæveerklæring hæfter begge, jf. f.eks.
UfR 1980.388 H om salg af en restaurant) (h); b) to eller flere underskriver et gældsbrev som debitorer (= samdebitorer). Begge hæfter DA for
hele gælden, jf. gbl. § 2 (også selv om de f.eks. hver kun ejer 50 pct. af en
pantsat ejendom).6 c) to eller flere driver interessentskab sammen.
4. Dvs. en obligatio ex contractu = en forpligtelse (udspringende) af kontrakt.
5. Dvs. af en obligatio ex delicto = en forpligtelse (udspringende) af en forseelse/et

delikt.
6. Den solidariske hæftelse kan være fremhævet gennem gældsbrevets tekst med or-

dene »... in solidum« eller »... én for begge/alle og begge/alle for én«, men også
hvis gældsbrevet er tavst om hæftelsesformen, er denne solidarisk, idet dette følger af baggrundsretten (h).
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Begge hhv. alle hæfter da for al gæld (I/S-gæld = gæld til fælleskreditorer), som er opstået i deres tid som interessent (eller som er opstået efter
deres udtræden, men inden denne er meddelt omverdenen) (h); d) to eller
flere er skadevoldere vedrørende samme skade, f.eks. i kraft af bestyrelsesansvar. Begge hhv. alle er da ansvarlige for den fulde skade (a); e)
to eller flere ejer i fællesskab en formuegenstand, f.eks. en båd eller et
sommerhus;7 f) to eller flere kautionister, der kautionerer for den samme gæld (= samkautionister), hæfter begge hhv. alle for hele det kautionssikrede beløb, jf. gbl. § 61 (h); g) to eller flere sidestillede entreprenører8 hæfter begge hhv. alle for deres fælles ydelse, ganske som det sås
ovenfor med to eller flere sælgere af en virksomhed mv., jf. AB 92 § 3,
stk. 1 (h); h) arbejdsgiveren hæfter for medarbejderens skadevoldende
handlinger i forbindelse med udførelsen af hvervet (»... hvad derudi forsees ...«).9
4. – Flere hæfter solidarisk og begrænset, således som det er tilfældet i
a) kommanditselskabet (K/S’et), herunder også partnerselskabet (=
kommanditaktieselskabet = P/S’et)10 og b) andelsselskabet med begrænset ansvar (A.m.b.a.et), hvis der er en hæftelse hos den enkelte andelsha7. De hæfter da begge hhv. alle fuldt ud for nødvendige udgifter, der af én af dem

iværksættes eller afholdes af hensyn til bevarelse af formuegodet (hvorimod der
ikke gælder et princip om »fælleskreditorer« som ved et I/S) (h).
8. Modsat underentreprenører og underleverandører.
9. Jf. principalansvaret i DL 3-19-2. Som udgangspunkt hæfter arbejdsgiveren fuldt
ud sammen med den skadevoldende medarbejder, men medarbejderens ansvar
kan nedsættes eller helt bortfalde, jf. EAL § 24, stk. 2, således at arbejdsgiveren
hæfter alene (h).
10. Komplementaren hæfter ubegrænset, og hvis der er flere komplementarer, hæfter
de solidarisk og ubegrænset, ganske som interessenter i et I/S (h). – Kommanditisterne hæfter begrænset (svarende til deres indskud efter K/S-kontrakten), men
også solidarisk, dvs. de hæfter for hele gælden, med kun med deres indskud (h). –
Hvis 10 personer er kommanditister i et K/S, der køber f.eks. et hotel, og hæftelsen for hver af dem er begrænset til 2,5 mio. kr., hvoraf hver har indbetalt f.eks.
0,25 mio. kr., udgør hver enkelts resthæftelse 2,25 mio. kr., og med dette beløb
hæfter de for hele K/S’ets gæld. Hvis hotellet går på tvangsauktion, og en panthaver er udækket for 2,25 mio. kr., og blot én kommanditist er god for dette beløb,
kan hele beløbet kræves hos ham. Nogle kommanditister tror, at de »kun« hæfter
proratarisk, dvs. i dette eksempel: for hver 1/10 af gælden, men dette er ikke korrekt.
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ver (ud over, at selskabet naturligvis selv hæfter for hele sin gæld), f.eks.
hvor det følger af vedtægterne, at indeståendet på andelskontoen hæfter
for selskabets gæld.11
5. – Flere hæfter prorata12 og ubegrænset, f.eks. a) partredere, jf. sølovens § 102 (»... kun i forhold til sin andel i skibet«), dvs. at ejerbrøken
er bestemmende for hæftelsesbrøken (modsat I/S-hæftelsen, pantebrevsdebitorhæftelsen etc., jf. ovenfor) (h); b) samdebitorer, hvis der med
kreditor er aftalt en proratarisk hæftelse, dvs. gennem fravigelse af baggrundsretten i gbl. § 2, stk. 1,13 og c) samkautionister – idet jo også gbl.
§ 61 om solidarisk hæftelse er deklaratorisk (h).
6. – Ingen hæftelse, når først det aftalte indskud er præsteret,14 f.eks.
a) aktieselskabet, anpartsselskabet, b) det udenlandske kapitalselskab,
f.eks. et britisk Ltd., c) A.m.b.a.et, når der ikke er foreskrevet ekstra hæftelse som nævnt ovenfor, d) den ikke erhvervsdrivende forening, e) den
erhvervsdrivende forening, F.m.b.a., f) den ikke-erhvervsdrivende fond
og g) den erhvervsdrivende fond.15

11. Denne andelshaver-hæftelse vil ofte være subsidiær i forhold til selskabets, dvs.

12.
13.
14.

15.

først skal det afklares, om selskabet kan betale, og dernæst kan den personlige
hæftelse inddrages (h).
At hæfte »prorata« (= proratarisk) vil sige at hæfte for en del af gælden, modsat
den solidariske hæftelse for hele gælden. Pro = for, rata: en del/delen.
En sådan fravigelse skal normalt stå i gældsbrevet (eller fremgå af aftalen i øvrigt), f.eks. gennem ordene »hver for 50 pct. af gælden« (h).
Hæftelsesbegrænsningen forudsætter for de i Danmark hjemmehørende, erhvervsdrivende enheder, at de er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, dvs.
at dette krav gælder for A/S, ApS, A.m.b.a., erhvervsdrivende forening og erhvervsdrivende fond.
Hæftelsesbegrænsningen kan dog for alle disse typer af juridiske personer overtrumfes af a) såkaldt hæftelsesgennembrud i helt ekstraordinære tilfælde, dvs. at
der er disponeret på en sådan måde, at domstolene (ulovreguleret) er villige til at
lade én eller flere herskende deltagere hæfte, jf. UfR 1997.1642 H, Midtfynfestivalen (h), og af b) én eller flere deltageres kaution for selskabets hhv. foreningens
gæld, idet anvendelsen af en retsenhed med begrænset hæftelse på ingen måde er
til hinder for påtagelsen af en personlig hæftelse gennem kaution over for en
bank, en leverandør etc., jf. utrykt Østre Landsrets dom af 19. oktober 1979 (14
afd. 397/77) om fire entreprenørfirmaers pligt til at ligedele et tab, som indtil vi-
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3. Regres mellem flere, der hæfter sideordnet, dvs. en samtidig
regres
Så snart flere hæfter for samme gæld, er der behov for et regresopgør,16
når én af dem har betalt mere, end han i det indbyrdes retsforhold mellem
dem skal bære.
Atter bør vi sondre mellem flere, der hæfter (h), og flere, der er ansvarlige (a). I dette afsnit behandles regres mellem flere hæftende. I næste
afsnit behandles regres mellem flere ansvarlige.
Det hedder i gbl. § 2, stk. 2, om samdebitorer, der jo i det eksterne
forhold til kreditor hæfter solidarisk og ubegrænset: »Har én af dem betalt
gælden, kan han afkræve hver enkelt af medskyldnerne hans del.« Dette
er den almindelige regresregel, som gbl. § 2 blot er ét konkret udslag af
(nemlig på området for gældsbreve).
I udsagnet i den citerede lovbestemmelse ligger der tre budskaber,
nemlig følgende: 1) Den D1, der søger regres mod sine meddebitorer D2
og D3, skal have »betalt gælden«, dvs. kreditor K skal være indfriet. 2)
Herefter må D1 sende en regning, proratarisk fordelt på meddebitorerne D2 og D3 (»... afkræve hver enkelt af medskyldnerne ...«). 3) Regresregningen til meddebitorerne D2 og D3 skal for hver af dem være på
»hans del«.
Dette 3. og sidste udsagn bringer os frem til spørgsmålet om, hvad der
for hver af medskyldnerne D2 og D3 er »hans del«. Svaret herpå falder –
som sædvanlig inden for læren om skyldforhold – i følgende to led: 1)
Hvad der er »hans del«, skal først søges udledt af aftalen mellem dem,
dvs. en eventuel indbyrdes regresaftale. 2) Giver aftalen ikke svar herpå,
følger svaret af baggrundsretten, og svaret er da, at de skal ligedele gælden, regnet efter det antal skyldnere, de i alt er. De tre skyldnere D1, D2
og D3 skal derfor bære hver en tredjedel af gælden, og når D1 har betalt
hele gælden, kan han afkræve D2 en tredjedel og D3 en tredjedel.
Også dette må dog uddybes, for hvis det står klart, at f.eks. D2 ikke
kan betale sin del, kobles denne »insolvente« regresdebitor ud af regresdere var udlagt af ét af firmaerne. Denne hæftelse støttedes på en aktionæroverenskomst, hvori de havde aftalt at ligedele eventuelle tab ud over deres indskud
(h).
16. Regres kommer af latin: regredior (= gå tilbage, underforstået: til de andre).
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sen – og dermed er der kun to debitorer i alt at fordele skylden på, nemlig
D1 selv og den regrespligtige meddebitor D3. Da hver af dem skal bære
halvdelen, har D1 dermed regres mod D3 for den anden halvdel. Mens
den eksterne hæftelse over for K var solidarisk, var den interne regres
som udgangspunkt proratarisk – men det vil ses, at regressen alligevel har
stærke træk af en solidarisk hæftelse, eftersom vi relativt hurtigt kan koble
D2 ud af regnestykket og dele ligeligt mellem D1 og D3.17
Regnestykket ser således ud, hvis der f.eks. er fire samdebitorer, som
skylder K 600.000 kr., og én af dem har betalt hele gælden til K: 1) Nu
skal den regressøgende have 150.000 kr. fra hver af de andre tre. 2) Er én
af de tre »insolvent« (defineret på ovennævnte måde, dvs. 14-dagesreglen), skal den regressøgende i stedet have 200.000 kr. fra hver af de to
solvente. 3) Er to af de tre »insolvente«, skal den regressøgende have
300.000 kr. fra den solvente.
Det siger sig selv, at den eller de regrespligtige, der er »insolvente« i
denne sammenhæng, ikke slipper så let. De kobles ud ved regresfordelingen her og nu, men skylder blot beløbet til den eller de øvrige, som herefter på sædvanlig måde kan søge beløbet inddrevet.
Hvis det gældsbrev, som samdebitorerne udstedte til kreditor K, var
forsynet med en fuldbyrdelsesklausul (= eksigibilitetsklausul),18 gælder
dette også i forbindelse med én debitors regres over for den eller de regrespligtige meddebitorer. Dette følger af princippet om subrogation (=
surrogation), dvs. at den indfriende indtræder i kreditors rettigheder ifølge
gældsbrevet.19

17. Faktisk kræver gbl. § 2, stk. 2, ikke mere, end at der er gået 14 dage, efter at re-

greskravet er fremsat over for D2, uden at han har betalt – derefter skal D3 bære
»sin del«, og dermed er D1’s regres mod D3 forvandlet fra kun at være en tredjedel af gælden til nu at være halvdelen af gælden.
18. Jf. rpl. § 478, stk. 1, nr. 5, således at dom ikke er nødvendig, men gældsbrevet direkte kan bruges som udlægsfundament i fogedretten.
19. »Subrogation« (surrogation), samme ord som i »surrogat«, er latin for »vælge i
stedet for« (= indtræde i stedet for).
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4. Regres mellem flere, der hæfter efterfølgende, dvs. en
regreskæde
Det foregående afsnit drejede sig om flere debitorer, der hæftede sideordnet og skulle foretage en fordeling mellem sig af skylden. I nærværende
afsnit drejer det sig om nogen, der hæfter »efterfølgende«, dvs. over for
hinanden i forskellige skyldforhold, og hvor regressen derfor er udtryk
for en regreskæde.
Antag venligst, at S har solgt en fast ejendom, en maskine eller et
pantebrev til K1, der atter har solgt tingen til K2, og at K2 nu gør et
mangelkrav gældende mod K1, der ønsker at gøre regres mod sin sælger,
S. Her beror det selvsagt på aftalen mellem hhv. S/K1 og K1/K2, hvad
der er rette ydelse, og dermed også hvad der eventuelt er udtryk for mangler. Det, der i retsforholdet mellem K1 og K2 er udtryk for en mangel, kan
jo i retsforholdet mellem S og K1 tænkes at være fuldt accepteret af K1,
idet genstanden er købt af ham med viden eller burde-viden om disse forhold, således at de i retsforholdet S/K1 ikke er udtryk for mangler.
Spørgsmålet om springende regres, dvs. et krav fra K2 rettet direkte
mod S, behandles nedenfor i kapitel 10. Det fremgår heraf, at et sådant
springende krav kan støttes enten på 1) et retsbrudssynspunkt, nemlig
hvis S’ retsbrud er tilstrækkelig kvalificeret til at kunne påberåbes også af
et efterfølgende led i handelskæden, eller 2) et cessionssynspunkt, hvor
K2 ved købet af genstanden også anses for at have overtaget K1’s krav
mod S, men hvor dette krav til gengæld helt og holdent afhænger af retsforholdet mellem S og K1, idet K2 da ikke får bedre ret mod S, end K1
havde, jf. princippet i gbl. § 27.
Sagsøges K1 af K2 – i eksemplet foran med den faste ejendom, maskinen eller pantebrevet – og mener K1 at have et regreskrav mod sin sælger,
S, er det processuelt muligt for K1 at inddrage S under den samme retssag, således at både hovedkravet fra K2 mod K1 og regreskravet fra K1
mod S kan blive afgjort under én sag. Der foreligger i så fald adcitation,
idet K1 adciterer (= medindstævner) S, jf. rpl. § 250, stk. 2. Ved en dansk
sag mellem K1 og K2 er det endog muligt for K1 at medindstævne sin
udenlandske sælger S under samme sag, jf. Bruxelleskonventionens art. 6,

123

§ 9. Hæftelse, ansvar og regres

nr. 2 (= regresværnetinget) – når blot ikke sagen mellem K1 og K2 er
»konstrueret« for at trække den udenlandske S til dansk værneting.20
Er der imidlertid en voldgiftsaftale i ét af leddene, enten mellem S og
K1 eller mellem K1 og K2, kompliceres de processuelle regresmuligheder. Materielt består regressen selvsagt uændret, men voldgiftsaftalen omfatter kun de parter, der har tiltrådt den, og en tvist ved to fora bliver derfor nødvendig: Er der voldgiftsaftale mellem K1 og K2, må regressen fra
K1 mod S påkendes ved de almindelige domstole, eftersom S ikke er part
i de to andres voldgiftsaftale.21

5. Regres mellem flere, der ifalder ansvar
Til slut skal vi se på regressen mellem flere, der ifalder ansvar. Flere
skadevoldere, der er ansvarlige for samme skade, hæfter solidarisk, og
også her er der derfor brug for et regresopgør, hvis én af dem har betalt
skadelidte.
Det er principielt ikke udelukket, at flere skadevoldere har truffet forudgående aftale om, hvordan regressen skal fordeles mellem dem. F.eks.
kan to virksomheder, der begge vil kunne tænkes at ifalde produktansvar,
indbyrdes aftale, hvordan det endelige tab mellem dem skal fordeles i tilfælde af, at produktansvar aktualiseres (ansvar uden for kontrakt).22 Ligeledes kan f.eks. to rådgivere, der arbejder på samme sag, aftale, hvem af
dem der skal bære tabet, hvis de måtte ifalde ansvar over for klienten (ansvar i kontrakt).
Det oftest forekommende er dog, at der mellem flere skadevoldere
uden for kontrakt intet er aftalt om regressen, og denne må da afgøres
konkret ud fra ansvarets beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt,
jf. EAL § 25, stk. 1, dvs. ud fra graden af skyld, sociale hensyn mv.
Regressen mellem dem kan, hvis der er anlagt retssag, pådømmes under samme sag. Er kun én af dem sagsøgt, er der mulighed for adcitation
20. Om adcitation se nærmere Lindencrone & Werlauff: Dansk retspleje, s. 235 ff.
21. Og tilsvarende: er der voldgiftsaftale mellem S og K1, må kravet fra K2 mod K2

påkendes ved domstolene, og regreskravet fra K1 mod S må påkendes ved voldgift.
22. Jf. om reguleringen af produktansvar i NL 01 og SL 2000 René Franz Henschel i
ET 2006 s. 273 ff, særligt s. 284 ff.
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af den anden med påstand om regres, jf. atter rpl. § 250, stk. 2. Domstolene påkender ikke det indbyrdes regresspørgsmål, medmindre der nedlægges påstand om det, jf. rpl. § 338 – forhandlingsmaksimen (ne ultra petita
partium).
Er én af skadevolderne uden for kontrakt dækket af en ansvarsforsikring, gælder det, at 1) forsikringen først dækker, når skadevolderens
ansvar er fastslået, jf. FAL § 95 (undtaget dog ved motoransvar og hundeansvar, hvor skadelidte har et direkte krav mod forsikringsselskabet),23
og at 2) forsikringsselskabet som hovedregel skal bære tabet, således at
der ikke er regres mod den eller de andre skadevoldere, jf. EAL § 25, stk.
2.24
Også ved bestyrelsesansvar og direktionsansvar gælder det i overensstemmelse
med den almindelige regel inden for læren om skyldforhold, at flere skadevoldere
hæfter solidarisk, jf. AL § 143, stk. 2, 1. pkt. Den indbyrdes regres påkendes også her
kun efter påstand og afgøres også her ud fra skyldgraden og omstændighederne i øvrigt, jf. § 143, stk. 2, 3. pkt.

Lempelse af en skadevolders, og dermed også af en regrespligtigs, ansvar
kan ske ud fra rimelighedshensyn, sociale hensyn mv., jf. AL § 143, stk.
1, og EAL § 24, stk. 1.25 Hvor offentligretlige interesser og kasser står på
spil, vil en særlig form for lempelse kunne bestå i, at der i stedet for erstatning betales en (mindre) bod, således ved erstatningspligt hos medlemmer af en kommunalbestyrelse eller et menighedsråd.26

23. Er skadevolderen dømt som udeblevet, kan der herefter anlægges sag mod forsik-

ringsselskabet med bevisførelse, således at der på denne måde opstår et »direkte«
krav mod selskabet, jf. UfR 2007.20 Ø om et krav mod en bygningssagkyndig,
der i sin tilstandsrapport havde overset mangler ved ejendommen. – Er skadevolderen død og præklusivt proklama i hans bo udløbet, således at retssag mod ham
er umulig, kan sagen anlægges direkte mod forsikringsselskabet, jf. UfR
2007.371 H.
24. Dog at der alligevel er regres, hvis a) medskadevolderen har handlet forsætligt
eller groft uagtsomt, eller 2) der bliver spørgsmål om regres mellem flere ansvarsforsikrede.
25. Jf. UfR 1979.777 Ø om betydelig lempelse pga. familieforhold.
26. Jf. nærmere Erik Werlauff: Bestyrelsens arbejde og ansvar.
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1. Partsrelativitet contra tredjemandsvirkning
Når vi – med rette – siger, at aftalen er vor vigtigste retskilde, må vi nødvendigvis tilføje, at den i modsætning til andre retskilder, som er af generel natur, er meget specifik og begrænset af natur. Den gælder kun mellem parterne, eftersom deres viljeserklæringer skaber ret og pligt mellem
dem.
Aftalen siges at være »relativ«, idet den står i fuldstændig relation til
parterne og deres vilje. Vi taler derfor om »aftalens relativitet« – for at
markere, at aftalen kun skaber ret og pligt mellem disse to eller flere parter, som har indgået den.
Det giver derfor skematisk god mening at tale om parterne A og B –
og tredjemanden T, og det følger dermed af aftalens relativitet, at den
skaber ret og pligt for A og B, men hverken ret eller pligt for T.
I det følgende skal det drøftes, under hvilke omstændigheder der alligevel skabes virkninger for T – vi kunne kalde dem T-virkninger eller
tredjemandsvirkninger. Som altid skal der skelnes mellem ret og pligt, og
fokus i det følgende er på skabelsen af rettigheder for T gennem A’s og
B’s indbyrdes aftale.
Udgangspunktet er, at A’s pligt til at præstere rigtig ydelse i forhold til
B skaber ret for B, og kun for B, ikke for T. Udgangspunktet er dermed, at
aftalen ikke skaber T-virkninger.
Undtagelserne herfra kan vi opdele i fire kategorier: 1) Aftale om Tvirkning, 2) lovregel om T-virkning, 3) et cessionssynspunkt ved springende regres, dvs. at et krav følger tingen eller ydelsen, og 4) et retsbrudssynspunkt ved springende regres, særligt når der foreligger et kvalificeret
retsbrud.
Disse vigtige undtagelser skal uddybes i de følgende afsnit. Det er vigtigt at holde sig klart, hvem der er parterne (A og B), og hvem der er
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tredjemand (T). Nu og da kan det være hensigtsmæssigt at udskifte bogstaverne, men meningen er den samme.

2. Aftale om tredjemandsvirkning
Den første undtagelse fra hovedreglen om, at A’s og B’s aftale ikke skaber ret for T, er som nævnt, at aftalen tilsigter at skabe T-virkning.
Når en aftale mellem A og B skaber T-virkning, siges der at foreligge
et egentligt T-løfte, dvs. et løfte, som direkte skaber ret for T, uden at det
først skal transporteres til T.
Et eksempel er en ejerskifteklausul i et pantebrev i fast ejendom. En
sådan klausul er et løfte fra pantekreditor K til en endnu ukendt ny pantedebitor D2 om, at K vil acceptere, at den nuværende pantedebitor D1 udgår som debitor og D2 indtræder som debitor i hans sted, hvis dette sker i
forbindelse med, at den pantsatte ejendom overdrages fra D1 til D2.
Uanset at der findes en lovregel om ejerskifteklausuler, nemlig TL § 39, er det vigtigt
at holde sig for øje, at det ikke er § 39, der skaber T-virkningen. Meningen med § 39
er at regulere fremgangsmåden, hvis pantebrevet (= aftalen) har skabt hjemmel til et
sådant debitorskifte. Det er således ikke loven, men aftalen der skaber det egentlige Tløfte. Og det er egentligt, eftersom dets tilstedeværelse i pantebrevet direkte skaber ret
for D2 (= T). Retten skal ikke først transporteres til ham.
Når det T-løfte, som ejerskifteklausulen rummer, konkret skal udnyttes – dvs. når
ejendommen sælges fra D1 til D2 – regulerer § 39, hvordan debitorskiftet nærmere
foregår, således at D1 kan blive fri og D2 blive bundet over for K.
Det er klart, at et så vidtgående T-løfte kan tænkes misbrugt, og uden at det kan
læses hverken af § 39 eller af ejerskifteklausulen, må vi derfor ud fra en loyalitetsgrundsætning gøre den indskrænkning i T-løftet, at det ikke fritager D1, hvis D1 må
vide, at den D2, han stiller op med over for K, er insolvent, jf. UfR 1992.858 H, hvor
D1 meget gerne ville have været fri for pligten i henhold til et pantebrev med en høj,
fast rente, men hvor han ikke blev frigjort ved at få indsat bistandsmodtageren D2
som ny debitor.

Andre eksempler på egentlige T-løfter kan nævnes:
Når en underleverandør accepterer anvendelsen af AB 92, accepterer
han også, at ikke blot hans umiddelbare medkontrahent (leverandøren,
underentreprenøren) kan rette et krav mod ham i anledning af hans leverance. Han accepterer også, at bygherren kan rette et sådant direkte krav
mod ham, jf. AB 92 § 5, stk. 5. I vor T-terminologi er underleverandøren
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og entreprenøren A og B, mens bygherren er T, for hvem A’s og B’s aftale skaber umiddelbar ret.
Også en garanti, der efter sin ordlyd kan påberåbes af enhver, må
henregnes til de egentlige T-løfter. Her er den, der kræver garantien, A,
mens banken, der stiller den, er B – og den uvisse kreds af berettigede,
som kan få brug for at påberåbe sig garantien, er T. Vognmandsgarantier
er et eksempel på sådanne garantier.1
Gennem den måde, A og B agerer på i relation til T, kan der være
skabt en retsbeskyttet forventning hos T – men herved forlader vi jo i
virkeligheden de egentlige T-løfter og bevæger os over i de uegentlige,
eftersom T i dette eksempel ikke støtter sin ret alene på aftalen mellem A
og B, men på den måde, aftalen fremstår for ham.2
Derimod er vi tilbage i udgangspunktet – selve A’s og B’s aftale skaber ikke ret for T
– når vi betragter f.eks. UfR 1959.751 Ø om det opmagasinerede indbo. I aftalen mellem depositaren (A) og politiet (B) om opmagasinering af indbo fra en udsat lejer (T)
stod der, at »politiet holder det opmagasinerede forsikret« – men det gjorde politiet
ikke. Da det nu ødelagdes på en hændelig måde, kunne lejeren T ikke over for politiet
B påberåbe sig aftalen mellem depositaren A og politiet B. Aftalen mellem A og B
skabte ikke ret for indboets ejer T. Derfor måtte man falde tilbage på grundsætningen
om, at ejeren må bære tabet ved den hændelige undergang – res perit domino.

En aktionæroverenskomst mellem et selskabs ejere kan, også selv om
selskabet ikke er part i den, efter en konkret bedømmelse skabe ret for
selskabet. Hvis ejerne i overenskomsten f.eks. påtager sig en konkurrenceklausul, må en sådan pligt hos ejerne antages at skabe ret for selskabet,
således at aktionærernes løfte i overenskomsten må opfattes som et egentligt tredjemandsløfte, i hvert fald når alle selskabets ejere er part i overenskomsten og denne bliver selskabets ledelse (som ofte er helt eller delvis sammenfaldende med ejerne) bekendt.

1. For at få koncession til vognmandsruter skal der stilles en sådan garanti, og den

kan i tilfælde af vognmandens konkurs påberåbes (»kaldes«) af hans konkursbo,
dvs. til fordel for alle hans kreditorer.
2. Et eksempel er en så gammel dom som UfR 1923.682 Ø om Aftenpostens juleindsamling, hvor en avis i forbindelse med en pengeindsamling blandt læserne
havde beskrevet den »enke med 7 børn« så indgående, at der herved måtte være
skabt ret for netop denne enke. Hun vandt dermed ret til de indsamlede midler.
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I en utrykt Vestre Landsrets kendelse af 6. oktober 1993 i sagerne VLB 1925, 1926 og
1927/1993 er det lagt til grund, at en bestemmelse i aktionærernes indbyrdes overenskomst om konkurrenceforbud mv. måtte forstås således, at den kunne påberåbes af
selskabet som sådant, og at selskabet følgelig kunne begære fogedforbud nedlagt mod
handlinger i strid med konkurrenceklausulen, uanset at selskabet ikke udtrykkeligt var
gjort til part i aktionæroverenskomsten. Denne retsopfattelse kan tiltrædes.

3. Lovregel om tredjemandsvirkning
Den anden undtagelse fra hovedreglen om, at A’s og B’s aftale ikke skaber ret for T, er som nævnt, at en lovregel skaber T-virkning.
Ligesom aftalen mellem A og B kan skabe virkning for T, kan også en
lovregel gribe ind og skabe en sådan T-virkning.
Et klassisk eksempel herpå er FAL § 54, der foreskriver, at en tingsforsikring ikke blot gælder til fordel for tingens ejer, men også til fordel
for den, der som panthaver har en rettigheder i tingen.
Også FAL § 95 er et eksempel på et »T-løfte« pr. lovregel, men denne
lovbestemmelse misforstås desværre ofte. Den bestemmer, at en ansvarsforsikring ikke blot gælder i retsforholdet mellem forsikringsselskabet A
og forsikringstageren B, men også gælder til fordel for skadelidte T. Det
er dog vigtigt at læse videre i lovreglen – og det er her, misforståelsen ofte
opstår – eftersom lovreglen ikke uden videre skaber den nævnte ret for
skadelidte T mod selskabet A. Først skal forsikringstageren B’s ansvar
over for skadelidte T være fastslået, dvs. først skal det gennem dom (eller
gennem accept fra selskabet) være fastslået, at skadelidte T faktisk har et
krav mod sin skadevolder B. Når det er fastslået, og først da, har skadelidte T et direkte krav mod forsikringsselskabet A.
Dermed skaber § 95 ikke et direkte krav fra skadelidte T mod selskabet
A, men kun et indirekte krav, der kommer til eksistens via forsikringstageren (skadevolderen) B’s krav mod selskabet – og skadevolderens krav
mod selskabet er atter afhængigt af, at skadevolderen faktisk har handlet
på en sådan måde, at der er skabt et krav mod ham fra skadelidte T.
Fra dette udgangspunkt gøres der fire vigtige undtagelser, der således
hver for sig fører til, at skadelidte T som følge af forsikringsaftalen mellem selskabet A og skadevolderen B alligevel har et direkte krav mod
forsikringsselskabet.
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Et sådant direkte krav gælder 1) når forsikringstageren er insolvent,
jf. FAL § 95, stk. 2, indført ved lovændring i 2003.3 Var der ikke en sådan
undtagelse, skulle skadelidte dele sit krav med skadevolderens konkursbo,
dvs. med de øvrige kreditorer;4 2) ved motoransvarsforsikring, jf. færdselslovens § 108; 3) ved hundeansvarsforsikring, jf. hundelovens § 8,
stk. 2, eller 4) hvis forsikringspolicen er udformet således, at skadelidte
har et direkte krav mod selskabet, dvs. at skadelidtes retstilling er forbedret i forhold til FAL § 95 i kraft af forsikringsaftalens indhold.5 Man kan
eventuelt som undtagelse 5) nævne den situation, at skadevolderen er
dømt som udeblevet, hvorefter der kan anlægges sag mod forsikringsselskabet med bevisførelse, således at der på denne måde – efter en første
»runde« med summarisk sag mod skadevolderen – opstår et »direkte«
krav mod selskabet, jf. UfR 2007.20 Ø om et krav mod en bygningssagkyndig, der i sin tilstandsrapport havde overset mangler ved ejendommen.

4. Cessionssynspunkt som grundlag for tredjemandsvirkning
Den tredje undtagelse fra hovedreglen om, at A’s og B’s aftale ikke skaber ret for T, er som nævnt, at et cessionssynspunkt kan skabe T-virkning.
»Cession« betyder overdragelse, og cessionssynspunktet bæres af et
synspunkt om, at kravet følger tingen, dvs. at overdragelsesrækken S, K1
og K2 i visse tilfælde kan indebære, at K2 – skønt han ikke står i noget
aftaleforhold til S – opnår et direkte krav mod S. I vor A-B-T-terminologi
er S og K1 identiske med A og B, mens K2 er identisk med T.
Cessionssynspunktet kan f.eks. føre til, at køber nr. 2 af en fast ejendom, som måske er afskåret fra at gøre et krav gældende mod sin sælger,
i stedet kan rette kravet mod sælgerens sælger, forudsat at kravet er af en
vis alvorlig karakter, f.eks. et betydeligt krav på prisafslag.
Dette var tilfældet i UfR 2006.3150 H, hvor en direktør (D) i et forsikringsselskab (F)
solgte en ejendom for 1,8 mio. kr. til F, der snart efter videresolgte for samme pris til
3. Jf. bet. nr. 1423/2002 på grundlag af UfR 2001.1285 H.
4. FAL § 95, stk. 2, burde ikke kun gælde ved insolvente skadevoldere, men som

hovedregel.
5. Dette gælder f.eks. ved advokatansvarsforsikring fra 2006, jf. notitser i Advoka-

ten 2006 nr. 6 s. 12 og Advokaten 2006 nr. 10 s. 28.
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K. Der viste sig mangler i form af vandindtrængning, som det ville koste 186.000 kr.
at udbedre. I den første handel, dvs. mellem D og F, var LFFE ikke anvendt, mens
den anvendtes i den anden handel, dvs. mellem F og K. K havde valgt ikke at tegne
den tilbudte ejerskifteforsikring, men stilledes naturligvis i forhold til F, som om forsikringen var tegnet, dvs. at K ikke kunne rette sit krav mod F. I stedet rettede K sit
krav mod D, og dette fik han medhold i. LFFE § 2, stk. 6,6 måtte forstås således, at
den ikke i sig selv hjemler et springende krav mod D, men at lovbestemmelsen blot
henviste til de almindelige regler om sådan springende regres.7 Herefter havde K et
direkte krav mod D på betaling af de 186.000 kr.

Cessionssynspunktet er således udtryk for, at tingen er bærer af kravet,
og at en overdragelse af tingen dermed også er en overdragelse af kravet.
Dermed kommer tingens første sælger S (= A) gennem aftalen med sin
køber K1 (= B) til at skabe ret for tingens næste køber K2 (= T).
Nogle producentgarantier er udformet således, at de følger med i tilfælde af tingens videreoverdragelse. En garanti, der udformes på denne
måde, indebærer en cessionsvirkning. Garantien udtaler jo netop selv, at
kravet mod producenten er overførligt, og at det overføres sammen med
tingen.
Udstedes der en varegaranti til en forbruger, er cessionsvirkningen
også gældende, dvs. at kravet følger tingen. Modsat må det som udgangspunkt om civilkøb (= handel mellem private) antages, at der her ikke gælder et cessionssynspunkt, men ved handel med fast ejendom foreligger
der dog efter omstændighederne en cessionsvirkning.8
Et cessionskrav et et afledet krav. Dette indebærer, at T’s ret mod A
afledes af B’s ret mod A. Det følger heraf, at T ikke kan få bedre ret mod
A, end B har, jf. princippet i gbl. § 27. Det, der ikke var en mangel i retsforholdet A-B, f.eks. fordi A gyldigt havde fraskrevet sig ansvaret herfor,
kan derfor heller ikke være en mangel i retsforholdet A-T. Rettighedsafskærende forhold som forældelse, undladt reklamation mv., som A kunne

6. Dengang stk. 5.
7. LFFE § 2, stk. 6, er siden dette sagsforløb blevet præciseret således, at denne rets-

tilstand klart fremgår af lovbestemmelsen.
8. Se f.eks. UfR 1985.700 Ø om et utæt tag – hvor det dog ikke må overses, at S (=

A) var murermester, dvs. en professionel, der bragte det af ham opførte, mangelbehæftede hus i omsætning.
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gøre gældende over for B, kan A derfor også gøre gældende over for T. I
det hele får T ikke bedre ret mod A, end B havde.9
Endelig følger det af kravets afledede karakter, at A ikke skal betale til
både B og T. Hvis T gør et krav gældende direkte mod A, gælder der således et konsumptionssynspunkt – T’s krav konsumerer B’s.

5. Retsbrudssynspunkt som grundlag for tredjemandsvirkning
Den fjerde undtagelse fra hovedreglen om, at A’s og B’s aftale ikke skaber ret for T, er som nævnt, at et retsbrudssynspunkt kan skabe Tvirkning.
Også her har S (= A) og K1 (= B) handlet om en ting, f.eks. en fast
ejendom; også her har K1 (B) solgt den videre til K2 (= T), og også her
har K2 (T) nu en mangelsindsigelse, som han pga. aftalens relative karakter som udgangspunkt kun kunne rette mod sin umiddelbare medkontrahent K1 (B), men hvor der kan være grundlag for at indrømme K2 (T) et
direkte krav mod S (A).
Et retsbrudssynspunkt kan føre til et sådant direkte krav, såfremt der
fra S’ side er begået et kvalificeret retsbrud, og der er tale om større beløb, dvs. at bagatelmangler mv. må frasorteres.
Det kvalificerede retsbrud, der her må kræves, er noget mere end blot
almindelig culpa. Det er således noget mere end »kun« en forsømmelse
fra S af dennes loyale oplysningspligt mv.
Man kan opdele retsbrudssynspunktet i to typer af situationer: 1) En
privat sælger S (= A), der handler groft, og 2) en professionel rådgiver R
(= A), der begår klare professionelle fejl.
En privat, der handler groft, kan være 1) selvbyggeren, der begår
grove fejl i sit arbejde, eller 2) sælgeren, der groft forsømmer sin loyale
oplysningspligt om alvorlige skjulte fejl.
En professionel, der begår fejl, kan være 1) arkitekten og ingeniøren,
der præsterer dårlig byggerådgivning, 2) revisoren, der gør sig skyld i klare revisionsmæssige fejl, jf. herved også årsregnskabslovens § 12, hvorefter årsrapporten skal støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslut9. Jf. grundprincippet i gbl. § 27, hvorefter erhververen ikke får bedre ret end over-

drageren.
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ninger, dvs. et klart udsagn om T-virkning, eller 3) et firma, der i sin aggressive markedsføring tilskynder f.eks. et supermarked til at misligholde
sine aftaler med en anden leverandør, som det agressive firma vil vippe
ud af markedet, dvs. en handlemåde, der ofte vil stride mod konkurrencelovgivningen og/eller markedsføringsloven.

6. Privatretlige erklæringer og offentligretlige attester
Som en vigtig uddybende diskussion i relation til retsbrudssynspunktet
må man drøfte, hvilken eventuel T-virkning visse former for privatretlige
erklæringer og offentligretlige attester mv. kan have.
Netop foran nævntes revisors regnskabspåtegning som et klart eksempel på en mulig T-virkning: Selve årsregnskabsloven erindrer om den
interesse, der hos en uvis kreds af regnskabsbrugere er knyttet til årsrapporten som grundlag for deres økonomiske beslutninger, dvs. om de vil
kontrahere med selskabet, kræve sikkerhed etc. Her er der klart lagt op til
en T-virkning af en fejl fra revisor R’s (= A’s) side, således at fejlen ikke
kun kan påberåbes af det selskab S (= B), der har bestilt arbejdet, men også af den regnskabsbruger (= T), der har stolet på regnskabets rigtighed.
Her er grundlaget klart for et direkte krav fra T mod A, baseret på et retsbrudssynspunkt.
Anderledes vil det forholde sig, hvis en privatretlig erklæring mv. er
bestilt med et helt specifikt formål for øje, f.eks. med henblik på netop
denne rekvirents økonomiske beslutning. Her anmoder f.eks. leverandøren L (= A) en bank B (= B) om at give en soliditetsoplysning om en potentiel kunde hos L (A), og her skaber erklæringen og dens eventuelle
mangler alene ret og pligt i retsforholdet mellem L (A) og B (B). Selv om
erklæringen (soliditetsoplysningen) eventuelt kommer en anden leverandør L2 (= T) i hænde, kan denne ikke efterfølgende påberåbe sig mangler
ved erklæringen som grundlag for et erstatningskrav mod banken B (B).
Hverken et cessionssynspunkt (for T har jo intet retsforhold til A) eller et
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retsbrudssynspunkt (for B skrev jo sin erklæring specifikt til A) kan skabe
nogen T-virkning, som kan påberåbes af T.10
Men cessionssynspunktet kan alligevel komme ind i billedet, hvis nogen får overdraget det krav, som bankoplysningen angår. Antag, at A rekvirerer en soliditetsoplysning om D hos banken B. Herefter leverer A varer eller tjenesteydelser til D. Kravet
mod D overdrager A nu til T. Da T vil gøre kravet gældende mod D, viser det sig, at
D er insolvent, og at der er alvorlige mangler ved banken B’s soliditetsoplysning. Her
må det – analogt med bemærkningerne foran om, at kravet følger varen – antages, at
kravet mod banken B følger overdragelsen af fordringen mod D, jf. cessionsvirkningen.11
Kravet er imidlertid, således som det altid er tilfældet ved et cessionskrav, et afledet krav, og T får derfor ikke bedre ret mod B, end A havde, jf. atter gbl. § 27. Indsigelser i form af passivitet, forældelse, egen skyld mv., som B kunne gøre gældende
over for sin umiddelbare medkontrahent A, kan B derfor også gøre gældende over for
T, der afleder sit krav mod B fra A’s krav mod B.

Vi nærmer os nu en dybere diskussion om dét at sende en fejlbehæftet
ydelse, en vare, en erklæring mv. »på markedet« og derved skabe ret
for en uvis kreds af T’er. Revisorens revisionspåtegning var et eksempel
på det. I næste kapitel vil produktansvaret – dvs. producentens m.fl.s ansvar for den skade, som en fejlbehæftet vare eller tjenesteydelse forvolder
på andre ting eller på personer – være et slående eksempel på Tvirkningerne af et retsbrud. Nu skal vi blot afslutningsvis i dette kapitel
efterprøve, hvilken rækkevidde retsbrudssynspunktet har, når det drejer
sig om en attest mv. fra en offentlig myndighed (eller i moderne tider fra
en privat virksomhed, der fra det offentlige gennem delegation har fået
kompetence til at udstede sådanne attester mv.).
Det klassiske udgangspunkt har i en årrække været, at en offenligretlig
attest udstedt efter bilsyn, ibrugtagning af fast ejendom mv., er udtryk
for en blåstempling i relation til bestemte offentligretlige forskrifter i relation til ansøgeren og kun denne, dvs. en afvisning af et retsbrudssynspunkt som grundlag for et offentligretligt ansvar over for tredjemænd. I
10. Jf. UfR 1994.818 H, hvor en underentreprenør så erklæringen, men ikke kunne

påberåbe sig den. Se Henrik H. Nielsen i Justitia 2001 nr. 2.
11. Uden at banken B og fordringens erhverver T har stået i noget aftaleforhold til

hinanden, må T derfor i denne situation have et krav mod banken B, jf. UfR
1999.1969 H.
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vor T-terminologi er den offentlige myndighed, der udsteder attesten, A.
Ansøgeren, der får sin bil eller sit hus synet, er B. Tredjemand, der senere
erhverver huset og bilen, og som nu gerne ville gøre et ansvar gældende
over for A i anledning af mangler, er T.
Udgangspunktet er dermed, at T ikke ud fra et retsbrudssynspunkt kan
rette noget krav mod A – reglerne om attestens udstedelse har »andre
formål« end at beskytte en uvis kreds af T. Attesten er ikke noget kvalitetsstempel (modsat revisorens revisionspåtegning på årsrapporten, og ligeles modsat f.eks. en FDM-attest om en bils tilstand).12
Denne klare afvisning af retsbrudssynspunktet forekommer i vore dage
stadigt mere utilfredsstillende. Hvorfor skulle det offentlige være anderledes stillet ved klare fejl i blåstemplende attester mv., når private udstedere
i en tilsvarende situation klart må forvente at blive ramt af et retsbrudssynspunkt? De kommende år vil antagelig vise en større vilje til ansvar,
når det drejer sig om attester efter bilsyn udført af private virksomheder
efter delegation fra det offentlige.
Fra udgangspunktet – afvisning af et retsbrudssynspunkt i relation til
offentlige attester – må der gøres undtagelse ved grove fejl, og disse kan
inddeles i to kategorier: 1) Ved attester udstedt med henblik på salg af
fast ejendom må retsbrudssynspunktet kunne slå igennem, således ved
udstedelse af ejendomsoplysninger til en mægler til brug for handel.13 2)
Ved meget graverende fejl i forbindelse med attestudstedelse vil et retsbrudssynspunkt også kunne slå igennem.14
Med disse bemærkninger om et retsbrudsområde i opbrud er vejen banet for omtalen af det »ultimative« retsbrudssynspunkt: produktan12. Se f.eks. UfR 1985.1061 H (4-3) om en kommunal erklæring til brug for realkre-

ditlån, men hvor kommunen havde overset ulovlige forhold, som medførte tab for
en køber, der stolede på erklæringen, men som ikke kunne rette noget erstatningskrav mod kommunen i den anledning.
13. Jf. UfR 2003.199 V, hvor det ved udstedelsen af erklæringen (»ejendomsskemaet«) blev overset, at ejendommen i henseende til opfyldelse af brandreglerne kørte
på dispensation, og hvor en lovliggørelse var meget kostbar.
14. Jf. UfR 1976.219 Ø om alvorlig rusttæring i en bil og UfR 2003.559 H om en
Audi indført fra Schweiz, hvor der i bilens papirer blev skrevet »1989« i stedet
for »1986«, og hvor forskellen kunne opgøres til 24.000 kr. Fire af syv dommere
ville holde Justitsministeriet på vegne bilinspektionen ansvarligt, mens tre dommere dissentierede og ville holde fast ved det traditionelle udgangspunkt om, at
disse attester tjener »andre formål« end at lette omsætningen mellem private.
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svar, der er knyttet til at bringe fejlbehæftede produkter eller tjenesteydelser i omsætning. Her er det klart, at T, der lider skade på person eller ting,
ikke skal lade sig nøje med, at han ikke er part i sælgeren A’s og køberen
B’s aftale, og at denne ikke skaber T-virkning til fordel for den skadelidte
T. Her må loven (produktansvarsloven, PAL) og ulovreguleret retspraksis
(= en retssædvane på lovniveau) gribe ind og skabe den fornødne Tvirkning – og dette sker ud fra et retsbrudssynspunkt. Nærmere herom i
næste kapitel.
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1. Produktansvaret som begreb
I det foregående kapitel drøftede vi cessions- og retsbrudssynspunkter
som grundlag for »springende regres« i form af tredjemand T’s krav
mod A eller B, uanset at T netop ikke er part i A’s og B’s aftale. Det sås,
at retsbrudssynspunktet støttes på, at A ved at bringe en vare, en ejendom,
en ydelse eller en erklæring i omsætning kan tænkes at have handlet ansvarspådragende på en sådan måde, at han kan ifalde ansvar ikke blot
over for sin medkontrahent B, men også over for tredjemand T.
Det er dette retsbrudssynspunkt, der nu skal videreudvikles gennem en
redegørelse for regler og praksis om produktansvar. I det køberetlige
forhold mellem A og B har A solgt B en vare eller en tjenesteydelse, men
denne har nu forvoldt skade på ting eller person – enten i relation til B
selv eller i relation til T. Det er indlysende, at det køberetlige mangelbegreb ikke er tilstrækkeligt til at tackle denne situation. Den må løses ud
fra overvejelser over konsekvenserne af at bringe en vare eller tjenesteydelse, som har »farlige egenskaber«, i omsætning og derved udsætte
andres person eller ting for fare.
Hvis et computerfirma A sælger sine computere med et brandfarligt litiumbatteri
installeret, udgør computeren og batteriet et produkt, som kan volde skade på køberen
B’s person eller ting, eller på tredjemand T’s person eller ting. Ansvaret for en sådan
skade er et produktansvar, hvorimod dét, at computeren brænder sammen, er en køberetlig mangel ved computeren, forårsaget af ét af dens enkelte elementer.
Hvis derimod A sælger B et brandfarligt litiumbatteri, som B installerer i sin computer, kan batteriet volde skade dels på B’s person eller ting, herunder computeren,
dels på T’s person eller ting. Her er batteriets skadeforvoldelse på computeren og andre ting således udtryk for et produktansvar, hvorimod batteriets egen undergang er et
køberetligt spørgsmål.
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Det vil allerede være fremgået af disse bemærkninger, at produktansvaret
er det ansvar, som en producent, importør mv. kan ifalde, hvis et fejlbehæftet produkt forvolder skade på person eller ting, hvad enten skaden påføres køberen eller tredjemand.
Produktansvaret er forskelligt fra det køberetlige mangelansvar, men
ofte vil det produkt, der forårsager produktansvar, også have en køberetlig
mangel.
Der er to hjemmelsgrundlag for produktansvar:
1. – Det direktivstyrede produktansvar, som er hjemlet ved lov, der atter
er styret af direktiv 85/374, og som dermed er underlagt EF-domstolens
fortolkning for så vidt angår direktivets regler og begreber. Det direktivstyrede produktansvar regulerer skade på forbrugeres person og ting.1
2. – Det såkaldt »praksisregulerede« produktansvar, som baserer sig på
domstolenes praksis, dvs. retspraksis, gennem årtier, og som har karakter
af en retssædvane på lovniveau, ligesom det almindelige erstatningsansvar. Det praksisregulerede produktansvar har i særlig grad betydning,
hvis skaden rammer erhvervsdrivende.2
Hverken kbl. eller CISG omhandler produktansvaret, jf. udtrykkeligt
CISG art. 5 (kbl. er tavs herom).
Selv om det er vigtigt at få juraen om produktansvaret på plads, bør det
ved læsningen af dette kapitel haves i erindring, at produktansvar for en
virksomhed ofte fremstår som et forsikringsspørgsmål, dvs. som et
spørgsmål om, hvordan der mest hensigtsmæssigt tegnes en produktansvarsforsikring, som holder firmaet helt eller delvis skadesløs i tilfælde af,
at et af dets produkter volder skade på person eller ting hos køberen B eller tredjemand T.

1. Det direktivstyrede produktansvar er i kraft af direktivet et fælleseuropæisk regel-

sæt. Det direktivstyrede produktansvar er beskyttelsespræceptivt og derfor ikke
genstand for aftale (dog at erhvervsdrivende indbyrdes kan aftale, hvem af dem
der skal bære f.eks. en regres).
2. Dette produktansvar kan være genstand for aftale, f.eks. for producentens ansvarsfraskrivelse i rimeligt omfang, dog selvsagt ikke over for tredjemand T, som
han ikke står i noget aftaleforhold til.
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Forsikringen løser dog ikke alle problemer for virksomheden. Forsikringen kan give anledning til opstramning af procedurer, overvejelse af
visse markeder, f.eks. det amerikanske, og bliver virksomheden stillet
over for et krav som følge af produktansvar, gælder FAL § 95, dvs. at
virksomhedens ansvar først skal være enten anerkendt af forsikringsselskabet eller fastslået ved dom mv., før forsikringsselskabets ansvar over
for skadelidte indtræder.

2. Det direktivstyrede produktansvar
Dette ansvar er hjemlet ved lov, styret af direktiv 85/374. Direktivet har
sin hjemmel i art. 94 EF om det indre marked – hvorved det signaleres,
at ensartede regler om produktansvar er vigtige i et Europa, hvor varerne
skal kunne passere uhindret over landegrænserne og købes af forbrugere i
andre lande end producentens land.3
EF-domstolen har kompetence til at fortolke direktivet, jf. art. 234 EF
om præjudiciel forelæggelse. Også (højesterets)domme fra andre, toneangivende EU-lande har betydning for forståelsen af direktivet.
Er direktivet et minimumsdirektiv eller et direktiv, der tilvejebringer
totalharmonisering? I Danmark mente man længe det første, således at
Danmark godt kunne skærpe ansvaret mv. i forhold til direktivet, men EFdomstolen har fastslået, at der er tale om en totalharmonisering. Derfor
kunne den særlige danske regel om mellemhandleres hæftelse ikke opretholdes, dvs. der må ikke pålægges ansvar i videre omfang, end hvad direktivet fører til, jf. nærmere herom nedenfor. Denne totalharmonisering
fører dog ikke til, at det praksisregulerede produktansvar absorberes af direktivet. Det praksisregulerede ansvar gælder ved siden af direktivets
på de områder, som direktivet ikke regulerer, dvs. ved skade på erhvervsdrivendes person eller ting. Derimod må det praksisregulerede ansvar ikke
bruges til at skærpe ansvaret på områder, der reguleres af direktivet.
Direktivets område er produktskader, jf. PAL § 1, dvs. skade forårsaget af et defekt produkt.

3. Et godt overblik over regelsættet gives af Jens Rostock-Jensen i UfR 2006 B s.

211 ff.

141

§ 11. Produktansvar som tredjemandsvirkning

Produktskaderne kan opdeles i tre typer af skader, jf. PAL § 2, nemlig 1) personskade, 2) forsørgertab og 3) forbrugertingsskade.
Dermed falder »erhvervstingsskade« uden for direktivet og reguleres
i stedet af det praksisregulerede produktansvar. Endvidere falder skade
forårsaget af en tjenesteydelse uden for PAL, som alene omfatter »produkter«. Også skade på selve produktet falder uden for PAL, jf. eksemplet
foran med en pc, der sælges med et brandfarligt litiumbatteri. Skade på
produktet selv er et køberetligt mangelansvar, der reguleres af kbl., CISG
mv.
Produktet skal for at omfattes af PAL være en løsøregenstand,4 jf.
PAL § 3. Dermed omfattes hverken fast ejendom eller tjenesteydelser af
det direktivstyrede produktansvar.
Produktet kan dog godt være indføjet i noget andet, f.eks. indføjet i
en fast ejendom (hvor det da volder skade), eller indføjet i en anden løsøregenstand, jf. det brandfarlige litiumbatteri, der sælges løst til indsætning i en computer.

3. Producenten er ansvarlig
Det direktivstyrede produktansvars udgangspunkt er, at producenten er
ansvarlig for produktskader. Uanset at »producent« kan lede tanken hen
på industri, er både fremstilling ved industri og håndværk omfattet.
Producenten er enten den egentlige producent, som har fremstillet varen rent fysik eller ladet den fremstille under sit mærke (»Fremstillet for
Irma«), eller en »uegentlig« producent, der som følge af direktivets særlige ansvarssystem kommer til at hæfte, som om han var egentlig producent.
Grundtanken er, at der skal udpeges en producent i EU, som forbrugeren kan sagsøge ved en domstol i EU.5 Heraf følger, at også den, der

4. Salg af el omfattes, idet elektricitet må opfattes som en vare. Dermed kan der ud-

løses produktansvar ved f.eks. spændingsfejl og frekvensfejl, hvorimod følgerne
af et totalt strømsvigt ikke omfattes, idet der her ikke kan siges at foreligge et
produkt. Her må det praksisregulerede produktansvar i stedet træde til. Atomanlæg omfattes ikke derimod af det direktivstyrede produktansvar, jf. PAL § 15.
Nukleare anlæg har deres egen ansvarslovgivning med objektivt ansvar.
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ganske vist ikke selv har fremstillet varen eller ladet den fremstille, men
som erhvervsmæssigt har importeret den til EU, betragtes som producent,
jf. PAL § 4, stk. 2.
Kan en producent i EU ikke identificeres, hæfter enhver mellemhandler, jf. PAL § 4, stk. 4, men da det grundlæggende ikke er meningen
med direktivet, at også mellemhandlere skal holdes ansvarlige, kan mellemhandleren frigøre sig fra ansvaret ved »inden rimelig tid« at oplyse en
producent i EU, som forbrugeren da kan sagsøge, jf. PAL § 4, stk. 4. Det
er særligt på dette område, der har været misforståelse af direktivet, idet
nogle lande har troet, at de gennem deres lovgivning kunne pålægge mellemhandlere ansvar i videre omfang, hvilket de ikke kan.
For at opsummere er der fire kategorier af producent, der kan holdes
ansvarlig: 1) Fremstilleren, som selv har fremstillet produktet, jf. PAL §
4, stk. 1, 2) mærkeproducenten, som har ladet varen fremstille under sit
mærke, jf. PAL § 4, stk. 1, 3) importøren til EU, som skal betragtes som
producent, for at der kan være én at sagsøge i EU, jf. PAL § 4, stk. 2, og
4) mellemhandleren, når en EU-producent ikke oplyses »inden rimelig
tid«, jf. PAL § 4, stk. 4-5.

4. EU-producent og EU-værneting
Der er en klar logik i dette system: Den skadelidte forbruger skal ikke være henvist til at anlægge retssag uden for EU, men skal kunne være sikker
på, at der ved en domstol i EU er værneting for hans krav, og derfor må
der nødvendigvis udpeges en »producent« i EU, der kan stævnes her.
Dette kan også udtrykkes således, at forbrugeren skal kunne være sikker på, at der findes en producent, som omfattes af EU-domskonven5. Selv om der som værneting for produktansvarsskader kan anvendes skadesstedets

værneting, forudsætter hele anvendelsen af Bruxelles I-konventionen hhv. Bruxelles I-forordningen, at den sagsøgte producent overhovedet har hjemme i EU,
dvs. at en sagsøgt person har bopæl i EU, jf. art. 2, hhv. at et sagsøgt selskab mv.
har hjemsted i EU, jf. art. 53. Derfor er det så vigtigt, at produktansvarsdirektivet
peger på en producent i EU som ansvarlig, og heraf udspringer behovet for enten
at pege på en egentlig eller uegentlig producent eller at gøre EU-importøren ansvarlig som producent eller at gøre EU-mellemhandleren ansvarlig som producent, hvis han ikke inden rimelig tid kan pege på den »virkelige« producent.
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tionen (Bruxelleskonventionen) hhv. EU-domsforordningen.6 Selv om
skadesstedets værneting kan anvendes, jf. straks nedenfor, kan man jo ikke være sikker på, at en producent uden for EU kan sagsøges ved et EUværneting, eftersom domsforordningen og -konventionen kun omfatter
personer med hjemting i EU og selskaber med hjemsted i EU.
Logikken er med andre ord, at producentens hjemsted i EU skal sikre
værneting i EU, og når først dette er sikret, er der også åbnet op for anvendelsen af undtagelsesværnetingene i forordningen hhv. konventionen,
således at den skadelidte forbruger ikke behøver sagsøge producenten ved
producentens hjemsted, men kan sagsøge ham der, hvor skaden er sket,
dvs. ofte ved forbrugerens eget hjemting.
Det er herved skadesstedets værneting, der kan anvendes, jf. konventionens art. 5, nr. 3. Dette er en klar fordel for forbrugeren, der kan sagsøge producenten på forbrugerens egen hjemmebane (søgsmål i udlandet er
trods konventionen og forordningen dyrt og besværligt). Modstykket er
selvsagt, at det for producenten er byrdefuldt at kunne blive sagsøgt ved
en domstol i et andet EU-land, men dette er en del af prisen for hele direktivets system. For producenten er det næsten umuligt at forudse, hvor
hans produkt kan komme til at befinde sig og dermed forvolde skade.
Skadesstedets værneting er samtidig værneting for regreskrav, jf.
konventionens art. 6, nr. 2. Har et forsikringsselskab betalt erstatning til
forbrugeren, kan selskabet anvende regresværnetinget over for producenten. Er en mellemhandler blevet ansvarlig, fordi han ikke »inden rimelig
tid« kunne oplyse EU-producentens identitet, men får mellemhandleren
senere kundskab om identiteten, kan han sagsøge producenten ved regresværnetinget.7

6. Som Danmark hidtil ikke har været med i, men nu tiltræder gennem en parallel-

konvention i 2006/07.
7. Et godt eksempel – om end dengang uden for direktivets område – er UfR

1994.342 Ø om en karrussel opstillet på Dyrehavsbakken. Den belgiske producent havde solgt den til en hollandsk mellemhandler, der solgte den til en dansk
virksomhed, der opstillede den på Bakken, hvor den voldte skade på en 13-årig
dreng. Karrusselejerens ansvarsforsikring betalte skaden og søgte nu regres, og
dette regressøgsmål kunne anlægges mod den belgiske producent ved skadesstedets værneting, dvs. i Danmark.
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5. Produktskade forudsætter et defekt produkt
Det er indlysende, at man kan skade personer og ting på mange forskellige måder med et produkt, og det er selvsagt ikke meningen, at producenten skal holdes ansvarlig for enhver tænkelig skade, der kan opstå. Produktansvaret forudsætter et defekt produkt, jf. PAL § 1. Med andre ord et
produktansvaret ikke et objektivt ansvar for enhver skade, et produkt
forårsager. Det er et ansvar for skade, som et defekt produkt forårsager –
men når produktet er defekt, er ansvaret objektiveret, jf. nærmere herom
nedenfor.
Et produkt er defekt, »når det ikke frembyder den sikkerhed, som
med rette kan forventes«, jf. PAL § 5, stk. 1. Dette udpensles i PAL § 5,
stk. 1, nr. 1-3. Produktet er ikke defekt, blot fordi der senere er kommet et
bedre produkt, jf. PAL § 5, stk. 2. Et produkt skal således vurderes ud fra
sin egen baggrund og ud fra den tid, det er produceret i.
Defektbegrebet kan opdeles i følgende tre hovedkategorier: 1) Hovedvirkningen udebliver: f.eks. en sikkerhedssele, der ikke virker, hvorved brugeren skades. 2) Hovedvirkningen er forkert: f.eks. blegevand, der
i virkeligheden er saltsyre. 3) Bivirkninger: f.eks. hundefoder, der forgifter; shampoo, der skader hårbunden; eller grisesylte, der er forgiftet med
yerseniabakterier.8

6. Fejl ved konstruktion, fabrikation eller instruktion
Direktivet anvender udtrykket »fejl« ved produktet og har i art. 6 den
ovenfor fra PAL § 5 citerede definition, at produktet ikke »frembyder den
sikkerhed ...« etc.
Fejl kan opdeles i tre kategorier: 1) Konstruktionsfejl, 2) fabrikationsfejl og 3) instruktionsfejl, idet produktet 1) først konstrueres, 2) dernæst
fabrikeres, ligesom der 3) endelig instrueres i dets anvendelse.

8. Jf. UfR 2006.2535 H, som fastslår, at verserende sager må underkastes en direk-

tivkonform fortolkning, dvs. at mellemhandleransvaret efter daværende § 10 er
ugyldigt, jf. Højesterets udtrykkelig bemærkning herom i denne sag, grisesyltesagen.

145

§ 11. Produktansvar som tredjemandsvirkning

Lad os se på nogle typeeksempler på fejl.9 I det følgende nævner jeg
fejlkategorier med inspiration fra domme fra Tyskland (D), Frankrig (F)
og Storbritannien (UK), opdelt på de nævnte tre kategorier af fejl.10
1. – Konstruktionsfejl: bremser, der ikke virker (D); hårblegemiddel, der
ødelægger håret (D); cola-automats glas, der splintres (D); colaflaske, der
eksploderer (UK); usikret kran, der vælter (D); batteri, der eksploderer
(F); brandslukker, der eksploderer (F); skadeligt kemisk stof i underbukser (UK); støvsuger, der giver elektrisk stød (UK); platform på bus manglede gelænder (UK).
2. – Fabrikationsfejl: cykelgaffel, der bryder sammen (D); vaccinationsmiddel, der indeholder bakterier (D); dødeligt kalvefoder (D); defekt
pakning til gasflaske (D); bilrat, der ikke virker (F); sten i brød (UK, også
dansk sag herom11); gravsten, der vælter (UK); fremrutschende cykelsaddel (UK); nervemiddel, der forårsager fosterskader (UK, sagerne om lægemidlet thalidomid).12
3. – Instruktionsfejl: gulvlim, der mangler advarsel mod brandfare (D);
transformator til optøning, der kan fremkalde brand (D); manglende advarsel om, at hårfarvemiddel kan give hudbetændelse (UK).13

7. Skadelidte har den fulde bevisbyrde
Når det således er konstateret, at produktet er defekt og har forvoldt skade, skal producenten erstatte skade, der er forårsaget af defekten, jf.
PAL § 6, stk. 1.
9. På grundlag af blandt andet tyske fremstillinger, herunder Taschner: Handbuch

der Produkthaftung.
10. Dommene har det til fælles, at de alle er fældende domme, dvs. at producenten

blev holdt ansvarlig.
11. Jf. UfR 1986.205 V.
12. Se straks nedenfor om undtagelserne i PAL, herunder om medicinalmidler.
13. Eller helt generelt: manglende advarsel om brand-, eksplosions- og forgiftningsfa-

re (i tilfælde, hvor produktet godt må have disse egenskaber uden at kunne betegnes som defekt, men hvor der skal advares om dem).
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Det ses heraf, at skadelidte har den fulde bevisbyrde for 1) skaden, 2)
defekten (fejlen) og 3) årsagssammenhængen mellem defekten og skaden,
jf. PAL § 6, stk. 2.
Et ofte citeret eksempel er FED 2003.2773 V, hvor en salmonellaforgiftet pariserbøf indtaget på en restaurant førte til personskade. Den skadelidte forbruger skal bevise bøffens salmonellaforgiftning (= defekten), skaden (= personskaden) og årsagssammenhængen mellem disse – hvilket da også skete i den nævnte sag.

Der er således intet præsumptionsansvar, dvs. ingen omvendt bevisbyrde, og der kan som udgangspunkt heller ikke accepteres et rent statistisk
bevis for årsagssammenhængen.14

8. Undskyldningsgrunde, der kan føre til frifindelse
Det vil ses, at produktansvaret ikke er et objektivt ansvar, eftersom der
»kun« er ansvar for fejlbehæftede produkters skadeforvoldelse. Derimod
er der tale om et skærpet, objektiveret ansvar, eftersom der ikke skal
påvises culpa hos producenten, i modsætning til det almindelige, culpabaserede erstatningsansvar.
En række kategorier af undskyldningsgrunde kan føre til frifindelse af
den sagsøgte producent, og lad os se på disse undskyldningsgrunde ud fra
producentens anbringende. Der er to hovedkategorier af undskyldningsgrunde, som kan betegnes gennem følgende udsagn fra den sagsøgte formodede producent: 1) »Det var ikke mit produkt« eller 2) »Det var
mit produkt, men produktet var i orden«.
1. – Undskyldningsgrund nr. 1: »Det var ikke mit produkt«. Hertil hører følgende indsigelser: a) Jeg bragte det ikke i omsætning, jf. PAL § 7,
stk. 1, nr. 1.15 b) Jeg bragte det ikke erhvervsmæssigt i omsætning, jf.
PAL § 7, stk. 1, nr. 2. c) Defekten var der ikke, da jeg bragte produktet i
14. Jf. UfR 1989.135 H, hvor en statistisk sammenhæng mellem p-piller og sygdom

var sandsynliggjort, men ikke tilstrækkelig til domfældelse.
15. Jf. hertil UfR 2001.2338 H, hvor en væske til brug for nyreskylning viste sig at

være skadelig for patienterne. Den var produceret af et sygehus, og den blev anset
for at være blevet bragt i omsætning.
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omsætning, jf. PAL § 7, stk. 2. d) Mit produkt er et delprodukt til et større
produkt, og mit delprodukt er i orden, jf. PAL § 7, stk. 3. e) Jeg fulgte blot
offentligretlige krav til produktet, jf. PAL § 7, stk. 1, nr. 3.
2. – Undskyldningsgrund nr. 2: »Mit produkt var i orden«. Hertil hører følgende indsigelser: a) Enhver måtte vide, at produktet kunne have de
virkninger ved den anvendelse, jf. PAL § 5, stk. 1.16 b) Jeg kunne ikke
opdage defekten ud fra den daværende tekniske udvikling, jf. PAL § 7,
stk. 1, nr. 4, f.eks. om medicinalprodukter.17

9. Når mellemhandleren hæfter, som om han var producent
Fra opregningen ovenfor af de 4 kategorier af producent vil det erindres,
at mellemhandleren, der ikke »inden rimelig tid« kan udpege en EUhjemmehørende producent som ansvarlig, selv hæfter som producent,
jf. PAL § 4, stk. 4-5.
Et videregående, selvstændigt mellemhandleransvar kan der derimod ikke blive tale om, og hvis lovgivningen i et land fastslår et sådant,
er loven ikke i overensstemmelse med direktivet, der som nævnt total- og
16. Jf. NJW 2005.2113 LG Essen om en forbruger, der drak 1 liter cola dagligt – og

fik sukkersyge. Sagen kunne også være afgjort ud fra et synspunkt om forbrugerens egen skyld, jf. herhjemme POAL § 9.
17. En af retshistoriens mest spektakulære og tragiske sager om skader forårsaget af
medicinalmidler var sagerne om lægemidlet Thalidomid (i UK markedsført som
Contergan). Det var et mildt nervemiddel og sovemiddel, men indtaget i svangerskabets første periode viste det sig at give alvorlige fosterskader. Tusinder af børn
fødtes i 1960’erne og 1970’erne uden hænder, arme arme eller ben (phocomeli).
Midlet viste sig ikke at have været afprøvet grundigt nok, inden producenten,
Chemie Grünental i Tyskland, havde sendt det på markedet. Der skete domfældelse ikke blot i Tyskland, men også af importører i UK, og sagen gav endvidere
anledning til kritiske avisreportager fra Sunday Times, som fandt erstatningsniveauet ved de britiske domstole alt for lavt. Medicinalfirmaet fik nedlagt fogedforbud mod en artikel, der ville betegne erstatningerne som »grotesk ude af proportioner med skaderne«, men efterfølgende blev UK domfældt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg for gennem fogedforbuddet at have
krænket ytringsfriheden efter art. 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, idet et forbud var uproportionalt, jf. sagen Sunday Times mod UK.
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ikke minimumsharmoniserer. Indtil 2006 havde Danmark i PAL § 10 et
sådant videregående mellemhandleransvar, men en dom fra EF-domstolen
fastslog, at dette ikke er i overensstemmelse med direktivet.18
Herefter måtte PAL § 10 ændres og en PAL § 10 a indføjes, således
at 1) mellemhandleren ifalder et culpaansvar med omvendt bevisbyrde, jf.
PAL § 10,19 og 2) mellemhandleren hæfter for producentens culpa, jf.
PAL § 10 a.20 Gennem disse ændringer – der i pressen blev fremstillet
som en skærpelse af mellemhandleransvaret – opretholder vi strenge regler om mellemhandlerens ansvar, men uden at holde denne automatisk ansvarlig svarende til producentansvaret.21

10. Forældelse, egen skyld og selvrisiko
For det direktivstyrede produktansvar er der en selvrisiko på 4.000 kr.
for tingsskade, men ikke for personskade, jf. PAL § 8. Det praksisregulerede ansvar har ingen selvrisiko. Erstatningsudmålingen følger i mangel
af EU-forskrifter national ret.
Der er sædvanlige regler om egen skyld hos skadelidte, jf. PAL § 9.
Også på områder, hvor der gælder et rent objektivt ansvar – hundeloven,
18. Jf. dom af 10. januar 2006 i C-402/03, Skous Æg, hvor Bilka som mellemhandler

solgte salmonellainficerede æg fra en identificerbar dansk producent.
19. Hvilket formentlig er i strid med direktivet, fordi der er tale om en speciel – og

skærpet – culpabestemmelse alene med sigte på de af direktivet omfattede situationer, jf. Georg Lett i UfR 2007 B s. 62 ff.
20. Hvilket antagelig også er direktivstridigt, jf. atter Georg Lett i UfR 2007 B s. 62
ff. – Hvordan skal sager i øvrigt afgøres i et retssystem som det danske, der har
haft »forkerte« regler om mellemhandleransvaret? Verserende sager må underkastes en direktivkonform fortolkning, dvs. at mellemhandleransvaret efter daværende § 10 er ugyldigt, jf. Højesterets udtrykkelige bemærkning herom i UfR
2006.2535 H, grisesyltesagen. Afgjorte sager må det formentlig have sit forblivende ved. Sager, hvori ansvaret er uforbeholdent anerkendt, må trods ugyldigheden af § 10 afgøres i overensstemmelse med anerkendelsen, jf. nævnte dom.
21. Også Frankrig har søgt at skærpe mellemhandleransvaret, og også dette blev underkendt af EF-domstolen, jf. traktatbrudsdommen af 14. marts 2006 i C-177/04,
Kommissionen mod Frankrig, hvor franske regler, der ikke befriede mellemhandleren for ansvaret, selv om han »inden rimelig tid« udpegede en ansvarlig EUproducent.
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atomanlæglovgivningen, motoransvar – kan egen skyld hos skadelidte
medføre nedsættelse eller bortfald af erstatningen.
Hvis flere er ansvarlige, hæfter de solidarisk, jf. PAL § 11, stk. 1.
Mellem flere ansvarlige producenter følger regressen enten det, de
indbyrdes har aftalt, eller i mangel af aftale en form for skyldvurdering, jf.
PAL § 11, stk. 2.
Er en EU-importør blevet ansvarlig som producent, har han regres
mod producenten uden for EU, jf. PAL § 11, stk. 3, ligesom den mellemhandler, der ifalder ansvar som producent, har regres over for den
»uidentificerede« importør, hvis og når denne findes, jf. PAL § 11, stk. 3.
De direktivstyrede regler er beskyttelsespræceptive, jf. PAL § 12,
men dette er som nævnt ikke til hinder for, at erhvervsdrivende kan træffe
rimelige aftaler om regres mv.
Det praksisregulerede produktansvar gælder fortsat, jf. PAL § 13, jf.
nedenfor.
Det direktivstyrede produktansvar forældes således: 1) Ansvaret forældes 10 år efter, at produktet blev bragt i omsætning, jf. PAL § 14, stk. 2,
2) dog senest 3 år fra skadelidte fik viden eller burde-viden om skaden, jf.
PAL § 14, stk. 1. 3) Forældelsen udskydes, så længe der består undskyldelig uvidenhed om kravet mv.,22 4) forældelsen kan være suspenderet
som følge af stiltiende accept fra den ansvarlige, særligt pga. realitetsforhandlinger med skadelidte,23 og 5) forældelsen afbrydes ved sagsanlæg
eller andre retsskridt (anmeldelse i konkursbo mv.).24

22. Dvs. svarende til suspensionsreglen i 1908-forældelseslovens § 2, stk. 2, hhv. FL

2007 § 3, stk. 2, dvs. manglende viden og burde-viden om relevante faktuelle forhold.
23. Jf. UfR 2006.2535 H, grisesyltesagen. FL 2007 har direkte forskrifter, hvorefter
forældelse, der ikke allerede er indtrådt, udskydes under realitetsforhandlinger,
hvorefter der gives en tillægsfrist på mindst 1 år efter forhandlingernes afslutning,
jf. § 21, stk. 5. – Se nærmere om denne regel og om aftalefriheden i relation til
reglen nedenfor under kapitlet om forældelse.
24. Svarende til 1908-lovens § 3 hhv. FL 2007 §§ 16-18.
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Det praksisregulerede produktansvar gælder som nævnt ved siden af det
direktivstyrede, jf. PAL § 13. Det praksisregulerede har som sit retsgrundlag retspraksis ved domstolene, der har karakter af en retssædvane
på lovniveau, ligesom det almindelige erstatningsansvar.
På i hvert fald 6 centrale områder rækker det praksisregulerede produktansvar videre end det direktivstyrede: 1) Direktivet omfatter kun løsøre, mens praksis omfatter både løsøre, tjenesteydelser og fast ejendom.
2) Direktivet omfatter kun erhvervsmæssig omsætning, mens praksis også
omfatter ikke-erhvervsmæssig. 3) Direktivet omfatter for så vidt angår
tingsskade kun skade på forbrugerting, mens praksis omfatter skade på
alle ting (og begge typer omfatter naturligvis også personskade). 4) Direktivet hjemler kun ansvar i PAL § 4- og § 10-tilfældene, dvs. producentansvaret i dets 4 nævnte afskygninger, mens praksis omfatter et ansvar hos alle led i omsætningen. 5) Direktivet har sine egne forældelsesfrister, jf. ovenfor (10 år fra omsætning, 3 år fra kundskab, mens praksis
følger dansk rets almindelige forældelsesfrister for erstatningskrav
uden for kontrakt).25 6) Direktivet afskærer muligheden for at aftale sig ud
af ansvaret over for skadelidte, mens praksis tåler en rimelig aftale med
en potentielt skadelidt virksomhed, f.eks. køberen af produktet.
Det praksisregulerede produktansvar forudsætter en fejl ved produktet som betingelse for ansvar, dvs. en vis form for objektivering, ligesom
ved det direktivstyrede.
Traditionelt har man talt om »farlige egenskaber« ved tingen eller
ydelsen, og det vil normalt være en betingelse, at ydelsen afviger fra det,
der kan forventes.
Også her kan fejlene opdeles i tre kategorier: 1) konstruktionsfejl, 2)
fabrikationsfejl og 3) instruktionsfejl.
Der er aftalefrihed, f.eks. at en producenten mv. ikke vil hæfte for
skade, der påføres den købende virksomhed, og at sidstnævnte skal fri25. Dvs. en 3-årig forældelse efter udgangspunktet i FL 2007 § 3, stk. 1, regnet fra

skadens indtræden, jf. § 2, stk. 4, og med udskydelse af forældelsen, så længe der
er undskyldelig uvidenhed hos skadelidte om relevante faktuelle forhold, dog
højst i 10 år efter den skadevoldende handlings ophør, jf. § 3, stk. 3, nr. 2, men
dog 30 år for personskade, jf. § 3, stk. 3, nr. 1.
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holde producenten mv. for det ansvar, som producenten måtte ifalde direkte over for tredjemand.26
Ligesom efter det direktivregulerede produktansvar gælder det om det
praksisregulerede, at skadelidte har den fulde bevisbyrde for blandt andet
årsagssammenhængen.
Hvis f.eks. et antal minkbesætninger dør eller bliver alvorligt syge, er det minejerne,
der har den fulde bevisbyrde for, at det er minkfoderet, der er årsagen til skaden. Dette
sås f.eks. i årene 2002-04, hvor ejerne af 200 minkbesætninger mente, at en bestemt
minkfoderfabrik var skyld i skaden som følge af en alvorlig virus i foderet. Først efter
4 års drøftelser mv. herom lykkedes det i oktober 2006 at få et forlig i stand, hvorved
foderfabrikkens forsikringsselskab (og dettes genforsikringsselskaber) forligsmæssigt
indgik på at betale en erstatning på 40 mio. kr. til minejerne.

Sagen viser samtidig, hvorfor disse sager ofte kan trække ud: Det er ikke
blot skadelidte og den formodede skadevolder, der er involveret; også
skadevolderens ansvarsforsikring (og ved større skader dette selskabs
genforsikrere i ind- og udland) skal tages i ed.

26. Sådanne ansvarsfritagelsesaftaler og friholdelsesaftaler findes f.eks. i NL 01 og

Orgalime S 2000, jf. René Franz Henschel i ET 2006 s. 273 ff.
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1. Rettigheders »overdragelse« og »overgang«
Emnet for dette kapitel er fordringers frie overdragelighed og de undtagelsesvise indskrænkninger heri.
En vigtig sondring går mellem overdragelse og overgang: 1) Overgang omfatter enhver form for ejerskifte, dvs. overførsel af rettigheden. 2)
Overdragelse er en delmængde heraf og omfatter alene de tilfælde, hvor
overgangen er viljesbestemt.
Sondringen genfindes f.eks. i vedtægter og aktionæroverenskomster, hvor der fastlægges begrænsninger i aktiers eller anparters omsættelighed. Her er det afgørende, om der anvendes de snævrere ord »ved
overdragelse ...« eller de bredere ord »ved enhver form for overgang ...«.1
Overdragelse og anden overgang kan nærmere inddeles således: 1)
Overdragelse kan ske ved salg, gave eller testamentarisk arv. 2) Anden
overgang kan ske ved tvangsauktion, konkurs eller legal arv.2
Vi skelner mellem overdragelse inter vivos (= i levende live, egentlig:
mellem levende) og overdragelse mortis causa (= ved testamente, egentlig: med døden som årsag).
Hvad angår kreditorforfølgning er overgang ved tvangsauktion udtryk
for individualforfølgning, mens overgang ved konkurs er udtryk for universalforfølgning.

1. Alternativt: »ved ejerskifte ...«.
2. Legal arv = den arv, man modtager ifølge loven (modsat den, man modtager i

kraft af testamente).
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2. Hovedreglen: En ret er frit overførlig
Udgangspunktet i vor retsorden er, at en rettighed (modsat en pligt) frit
kan overføres. Den er udtryk for et formuegode, som ejeren frit kan
omsætte.
Rettigheden kan derfor 1) sælges, pantsættes, bortgives, borttestamenteres og 2) være genstand for udlæg og for inddragelse som aktiv i et konkursbo eller et dødsbo.
Nogle eksempler på, hvad der kan overføres, er
– et gældsbrev (hvad enten det er simpelt eller negotiabelt),
– et pantebrev (dvs. et gældsbrev, der giver pant i et formuegode),
– et erstatningskrav (dog med særlige regler for krav hidrørende fra personskade eller forsørgertab, jf. nedenfor),
– en fordring uden gældsbrev, f.eks. et fakturakrav,
– et leasingselskabs ret til forfaldne eller fremtidige leasingydelser,
– en udlejers ret til forfalden eller fremtidig leje,
– en licensgivers ret til forfalden eller fremtidig licens
eller
– en banks udlån, dvs. et gældsbrevskrav mod en debitor, f.eks. hvor
banken vælger at overdrage en låneportefølje i forbindelse med securitisation.

3. Undtagelserne – kategorier og fælles karakteristik
Næsten alle undtagelserne til udgangspunktet om rettigheders frie overførlighed er lovhjemlede.
Årsagen hertil er, at der helst skal være parallelitet mellem 1) unddragelse fra salg, pantsætning mv. og 2) unddragelse fra udlæg og inddragelse i konkurs.
Var der ikke denne parallelitet, ville der opstå mulighed for selvbåndlæggelse, hvor rettighedens ejer frit kunne råde over retten, men hvor
denne var fritaget for udlæg og anden retsforfølgning. Det ville være bekvemt for ejeren, men er uacceptabelt for retsordenen.
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Undtagelserne fra den frie overførlighed er begrundet i én af tre kategorier af bagvedliggende hensyn, nemlig 1) sociale hensyn til rettighedens ejer, 2) hensyn til en medkontrahent eller 3) offentlige hensyn:

4. Sociale hensyn
I den frie overførlighed er der ud fra sociale hensyn gjort undtagelse i en
række tilfælde, som i loven beskrives ud fra afskæringen af muligheden
for udlæg mv., men hvor muligheden for overdragelse gennem salg og
pantsætning normalt må anses for at være afskåret i samme omfang, også
selv om loven eventuelt ikke direkte udtaler det.
Løn kan der ikke gøres udlæg i før 7 dage efter optjeningen, jf. rpl. §
511, stk. 1. Derfor er udlæg i løn reelt uinteressant – for længe inden fristens udløb har lønmodtageren sikkert rådet over lønnen ved at hæve den
fra kontoen.3 Der gælder særlige forskrifter om lønindeholdelse for offentligretlige krav – skatte- og afgiftsrestancer, underholdsbidrag, bøder
mv. – og beslutning herom træffes af en central indeholdelsesmyndighed
med rekurs til Landsskatteretten. I Retsplejerådet pågår der i 2007 overvejelser om eventuelt at anbefale, at også privatretlige krav skal kunne inddrives gennem lønindeholdelse.
Det må antages, at der i tilfælde af en særligt høj løn kan ske overdragelse af hhv. udlæg i også et fremtidigt krav, f.eks. hvor der er tale om en
betydelig bonus til en direktør.
Pension kan der ikke gøres udlæg i før 3 måneder efter forfaldstiden,
jf. rpl. § 512, stk. 3. I dagpengeloven og lov om social pension er der tilsvarende forbud mod udlæg i pensionskrav.
Underholdsbidrag til ægtefælle og børn kan der slet ikke gøres udlæg
i, jf. rpl. § 512, stk. 2.
Ved erstatning og godtgørelse for personskade (invaliditet, mén) og
ved erstatning for forsørgertab skal der skelnes mellem overdragelse og
udlæg mv., nemlig således: 1) Overdragelse kan ikke ske, før kravet er
fastslået ved dom eller anerkendt, jf. EAL § 18, og 2) udlæg mv. kan ikke
3. I tjenestemandslovens § 57, stk. 1, er der et direkte forbud mod at overdrage løn

gennem pantsætning, men der er gjort en undtagelse hertil i stk. 2, som tillader
»lønforskrivning« til særlige låneinstitutioner.
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ske, før beløbet er udbetalt, jf. rpl. § 513, og er det indsat på særskilt konto, er det fritaget. Det følger heraf, at muligheden for overdragelse her er
videregående end muligheden for overgang gennem udlæg mv.4
Båndlagt arv kan hverken overdrages eller gøres til genstand for udlæg mv., jf. arvelovens § 62, stk. 1-2. Båndlæggelsen sker i et godkendt
forvaltningsinstitut. Skifteretten kan dog konkret tillade frigørelse af
tvangsarv, når arvingen er fyldt 25 år.
Båndlagt gave er ligeledes fritaget for udlæg. jf. rpl. § 511, stk. 1, dog
forudsat at gavemodtageren heller ikke selv kan råde frit over det modtagne.

5. Hensyn til en medkontrahent
Når flere virker sammen, f.eks. i et Amba om en forsyningsopgave mv.,
kan det være sagligt velbegrundet at fratage den enkelte den frie rådighed over andelen og at afskære kreditorforfølgning i samme omfang, jf.
rpl. § 514, stk. 2-3. Udlægsfritagelsen forudsætter dog netop, at der er
truffet foranstaltninger til at afskære den enkelte fra den frie rådighed.5
Også ved andre former for gensidigt bebyrdende kontrakter kan der
være behov for at træffe foranstaltninger mod, at pengekravet overføres
særskilt af pengekreditor. Denne vil samtidig være realdebitor, og overførslen af pengekravet til en udenforstående T vil efter omstændighederne
kunne medføre, at pengekreditor nu savner evne og/eller vilje til at opfylde sin realforpligtelse. Hvis S skal præstere en vare- eller tjenesteydelse til K mod betaling fra K, og hvis S da pantsætter eller sælger sit
pengekrav til T, endnu inden S har opfyldt sin realforpligtelse over for K,
kan K med rette frygte, at realforpligtelsen ikke bliver opfyldt. T har jo
gennem overdragelsen af pengekravet mod K ikke samtidig påtaget sig
pligten til at opfylde realforpligtelsen over for K.
Det følger heraf, at K efter omstændighederne kan se bort fra overdragelse, enten helt eller delvis (= han kan »negligere« den, og heraf beteg4. De begrænsninger i overførligheden, der fremgår af EAL § 18, gælder modsæt-

ningsvis ikke for overgangsbeløb til efterladt ægtefælle eller samlever efter EAL
§ 14 a eller for godtgørelse til efterladte nærstående efter EAL § 26 a.
5. En traditionsbestemt klausul i en I/S-kontrakt om, at »andelen i I/S’et er unddraget fra retsforfølgning«, får derfor ikke retsvirkninger efter sit indhold.
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nelsen: »negligeringsretten«).6 S’ pengekrav mod K er som udgangspunkt overførligt (gennem aftale eller udlæg), men hensynet til K’s interesser kan føre til, at K trods overgangen af kravet mod ham kan blive
nødsaget til 1) at forhandle med S, som om overgang ikke havde fundet
sted,7 2) at betale helt eller delvis til S, trods overgangen af kravet til T,8
eller 3) helt at »negligere« overgangen af kravet,9 jf. udtrykkeligt rpl. §
511, stk. 3, om overgang ved udlæg, men hvor lovreglen er udtryk for et
almindeligt princip, der også gælder ved almindelig overdragelse af kravet (gennem salg eller pantsætning af kravet).
Realdebitor, S, kan være den, der skal sælge en vare (og som derfor
skal indkøbe og forarbejde materialer m.v.). S kan endvidere være den,
der udlejer fast ejendom eller løsøre (og som derfor skal betale prioriteter,
vedligeholdelse, forsikringer m.v.). Eller S kan være den, der stiller et patent, en brugsmodel en knowhow eller lignende til K’s rådighed (og som
løbende skal rådgive, forbedre, etc).10
Hvis S har præsteret sin realydelse, er der indtrådt en ubetinget betalingspligt for K, svarende til den ubetingede betalingspligt, som påhviler
debitor i henhold til et gældsbrev (hvorfor dette da også defineres som en
6. Negligeringsretten er nærmere behandlet af Lennart Lynge Andersen & Erik

Werlauff: Kreditretten, s. 292 ff.
7. Dette er en direkte følge af, at retsforholdet jo dog grundlæggende fortsat består

mellem parterne S og K; transporthaveren har ikke gennem transporten påtaget
sig S’ pligter i retsforholdet til K.
8. Et eksempel kan være, at S savner midler til at betale vareindkøb, lønninger,
transport eller andre ydelser, som er nødvendige, for at S kan præstere sin realydelse over for K. Hvis K i en sådan situation ubetinget skulle respektere transporten, ville der indtræde værditab, ligesom K ville få mangelsbeføjelser, som
ville medføre, at transporten alligevel ville blive værdiløs for transporthaveren, jf.
princippet i gbl. § 27.
9. Dette videstrækkende indgreb, som kun sjældent vil komme på tale, synes at måtte kunne blive aktuelt, hvor stort set hele betalingen fra K skal bruges af S for at
kunne opfylde kontrakten, og/eller hvor det er aldeles indlysende, at S ville miste
enhver evne til og interesse for at præstere sin realydelse. Det kan i denne forbindelse ikke påhvile K at skulle kalkulere, hvorvidt hans betaling til S i sin helhed
medgår til udgifter for S, eller hvorvidt der levnes S en lille fortjenstmargin.
10. Se dog Poul Gade: Finansiel leasing – leje og leasing af erhvervsløsøre s. 396 f,
der tilsyneladende vil afvise negligeringsrettens anvendelse i forbindelse med
overdragelse af eller udlæg i leasingselskabets fordring på leasingtageren, men
hertil Erik Werlauff i UfR 1998 B s. 29 f.
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i hovedsagen ubetinget, ensidig, skriftlig skylderklæring). Anderledes
forholder det sig, hvis S endnu ikke – fuldt ud – har præsteret sin realydelse. Nu adskilles ret og pligt. Pligten til at præstere realydelsen henholdsvis resten af denne påhviler fortsat S i retsforholdet mellem S og K,
men retten til at oppebære betalingen fra K er adskilt fra pligten og overdraget til S’s transporthaver: T. Nu kan det efter omstændighederne forholde sig således, at K må befrygte en manglende evne og/eller vilje hos S
til at præstere realydelsen henholdsvis resten af denne, og ind på scenen
kommer derfor K’s ret til helt eller delvis at se bort fra den over for ham
denuncierede transport.
Fordringer, der i nogle tilfælde kan synes at være uoverdragelige (og dermed undtaget
fra den overførsel, der sker gennem udlæg i fordringen), er ofte ved nærmere eftersyn
overførlige, men med respekt af negligeringsretten, jf. f.eks. UfR 1996.318 V, hvor
landsretten i modsætning til fogedretten tillod, at der blev foretaget udlæg hos en
ejendomsmægler i dennes rettigheder i henhold til kommissionsaftaler.11 Landsretten
fandt ikke, at aftalerne udgjorde et så usikkert aktiv, at de var fritaget for udlæg, uanset at værdien var afhængig af, at ejendommene faktisk blev solgt. Landsretten bemærkede, at ejendomsmæglerens medkontrahent i medfør af § 511, stk. 3, ville kunne
modsætte sig udlæggene, men at medkontrahenterne ikke i den konkrete sag havde
gjort dette.

Det er negligeringsretten, der ligger bag AB 92 § 5, stk. 2, hvorefter »vedkommende transporter« har forrang for »uvedkommende transporter«. En
underentreprenør eller leverandør L til et byggeri kan have behov for at
pantsætte sit krav mod sin medkontrahent, entreprenøren E, til sin egen
underleverandør U, simpelthen for at få de fornødne midler til at kunne
opfylde sin realforpligtelse over for E.
Men hvis L i øvrigt er i pengenød og pantsætter kravet til T (en bank
mv.) for gæld, der ikke vedkommer byggeriet, kan dette – jf. tankegangen
bag negligeringsretten – efter omstændighederne sætte L ud af stand til at
opfylde over for E. Pantsætningen til T er ikke ugyldig, men den viger for
en pantsætning – også en senere pantsætning – til U. Transporten til T er
en »uvedkommende transport«, hvorimod pantsætningen til U er en
»vedkommende transport«.
11. Fogedretten havde afslået at foretage udlæg med den begrundelse, at der ikke fo-

relå noget aktiv, så længe den af kommissionsaftalen omhandlede ejendom ikke
var solgt, og at aftalen ikke i sig selv var noget aktiv.
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Mellem to transporter skulle der ellers gælde en tidsprioritet (prior
tempore, potior jure), men gennem AB 92 er det aftalt, at tidsprioriteten
erstattes af en anden form for prioritet, nemlig vedkommende four for
uvedkommende.
Dette er ikke ensbetydende med, at overførligheden af L’s krav mod E
er borte – den er blot reguleret på en særlig måde, der tjener til at fremme
hele byggeriets gennemførelse.
Det vil være fremgået af disse bemærkninger, at dét at modtage
transport i den ene parts ret i henhold til en gensidigt bebyrdende
kontrakt kan være problematisk. Når K denuntieres om transporten, bør
han rimeligvis forbeholde sig sin ret efter § 511, stk. 3, henholdsvis dennes analogi, og en hensigtsmæssig måde at gøre dette på kan være at afskrive lovbestemmelsen i K’s bekræftelse af denuntiationen.12 Når
transporthaveren T da mødes med et § 511, stk. 3-forbehold fra K’s side,
vil det efter omstændighederne være naturligt, at T svarer igen ved over
for K (bevisfast) at fremhæve, at K løbende bør holde transporthaveren
orienteret, såfremt K konkret påtænker at gøre brug af sin negligeringsret, i hvert fald for så vidt angår dennes andet eller tredje trin.13

6. Offentligretlige hensyn
Et praktisk vigtigt eksempel på, at en fordring er uoverførlig ud fra offentligretlige hensyn, er, at en virksomheds krav på udbetaling af negativt
momstilsvar (dvs. på udbetaling fra SKAT af forskelsbeløbet, hvis
købsmomsen for en afgiftsperiode er større end salgsmomsen) ikke kan
transporteres,14 før afgiftsperioden (normalt et kvartal) er udløbet, jf. opkrævningslovens § 13. En transport foretaget før afgiftsperiodens udløb er
ugyldig.
12. K’s negligeringsret eksisterer uanset et sådant forbehold, men den almindelige

loyalitetspligt tilsiger, at K udtrykkeligt tager forbehold, i hvert fald hvis han må
forudse at kunne få brug for sin negligeringsret (eller hvis denne allerede er aktualiseret).
13. Se generelt om factoring Lars Hedegaard Kristensen: Studier i erhvervsfinansieringsret, s. 141 ff.
14. F.eks. til virksomhedens bank som pant for en kassekredit eller anden kreditfacilitet.
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Gennem en såkaldt rektaklausul i et gældsbrev eller pantebrev kan det
være aftalt, at pantebrevet er uoverdrageligt. Dette gælder f.eks. pantebreve udtstedt til et realkreditinstitut som kreditor.
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§ 13. Debitorskifte – overførsel af en pligt

1. Hovedreglen: Debitorskifte kræver kreditorsamtykke
Hovedreglen, som gælder for både real- og pengekrav, er, at debitor ikke
med bindende virkning for kreditor kan sætte en ny debitor i sit sted.
Debitorskifte kræver kreditorsamtykke.
Den nuværende debitor D1 må gerne aftale med en ny debitor D2, at
D2 vil overtage gældsansvaret over for kreditor K og sørge for, at D1 bliver frigjort – men denne indbyrdes aftale mellem D1 og D2 binder ikke
K. Det sås foran under tredjemandsvirkninger, at A’s og B’s aftale som
udgangspunkt ikke tillægger T nogen ret, og så meget mere gælder det naturligvis, at D1’s og D2’s aftale ikke kan pålægge K nogen pligt – her:
pligt til at acceptere D2 som debitor i stedet for D1.
Som det ses nedenfor, er der to kategorier af undtagelser fra hovedreglen: 1) en aftale med kreditor, enten på forhånd eller konkret, kan
hjemle debitorskifte, eller 2) en lovregel kan hjemle debitorskifte.
Udslag af hovedreglen er blot eksempelvis, A) at debitor D1 i henhold til et gældsbrev eller pantebrev ikke uden kreditor K’s samtykke kan
overføre sin pligt til D2,1 B) at en virksomhedsoverdragelse fra E1 til E22
ikke kan forpligte medkontrahenter til at acceptere E2 som ny debitor i
stedet for E1,3 C) at en part i en entreprise ikke vilkårligt kan sætte en anden i sit sted uden sin(e) medkontrahent(er)s samtykke, jf. AB 92 § 5, stk.
3,4 og D) analogt med entreprisesituationen, at en privat part, der fra det
offentlige har fået en opgave overladt i entreprise, ikke vilkårligt kan sæt1. Her således en pengedebitor som eksempel.
2. Hvor E2 f.eks. kan være E1’s nystiftede ApS.
3. Eksemplet kan vedrøre både real- og pengeforpligtelser, alt efter karakteren af

E1’s aftaler med bank, leverandør, kunde, samarbejdspartner etc.
4. Men godt kan udpege underentreprenører i sædvanligt omfang, jf. § 5, stk. 4.

161

§ 13. Debitorskifte – overførsel af en pligt

te en anden leverandør i sit sted uden opdragsgiverens samtykke, jf. ABService 2003 § 3, stk. 3.5

2. Kreditors konkrete samtykke til debitorskifte
Det er selvsagt ikke nok til at hidføre et debitorskifte, at den nuværende
debitor D1 aftaler dette med den tilsigtede nye debitor D2. En sådan indbyrdes aftale skaber ikke ret for kreditor K,6 og da slet ikke pligt for K.7
Der må noget mere til, og dette mere er en accept fra K. En sådan accept kan være 1) et udtrykkeligt forhåndssamtykke, typisk indeholdt i aftalen mellem D1 og K, 2) et udtrykkeligt konkret samtykke, når K anmodes om at afgive accept, eller 3) et stiltiende samtykke, hvor K ud fra en
»konkludent handlemåde« må siges at have accepteret D2 som sin nye
debitor og accepteret frigørelse af D1 som debitor.
Det stiltiende samtykke hører til undtagelserne, men er dog ikke praktisk fremmed for os: 1) Hvis ejeren af et buskort stiger på bussen trods sin
viden om, at busvirksomheden er overgået fra ejer E1 til E2, accepterer
passageren gennem sin konkludente handlemåde, at hans realdebitor E1
er udskiftet med E2. 2) Hvis leverandøren L efter at have erfaret, at virksomheden V er overdraget fra E1 til E2, aktivt afkræver E2 betaling for
gæld opstået i E1’s ejertid, må dette betragtes som en accept fra L af et
debitorskifte fra E1 til E2. Derimod vil L’s passive modtagelse af betaling, der faktisk kommer fra E2, ikke være nok til at blive betragtet som
accept af et debitorskifte.

3. Kreditors forhåndssamtykke til debitorskifte
Hvis et pantebrev i fast ejendom efter sin tekst udtaler, at det »ikke forfalder ved ejerskifte, men indestår fra ejer til ejer«, er denne tekst udtryk
5. Men tilsvarende godt kan benytte sig af underleverandører i sædvanligt omfang,

jf. § 3, stk. 4.
6. Som ikke på grundlag af selve aftalen mellem D1 og D2 kan betragte D2 som for-

pligtet over for K.
7. Som altså heller ikke er forpligtet til at betragte D2 som sin nye debitor og betrag-

te D1 som frigjort.
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for et forhåndssamtykke fra pantekreditor K om, at han under de i pantebrevet (og TL § 39) beskrevne omstændigheder vil acceptere, at den nuværende pantedebitor D1 frigøres og en ny debitor D2 indtræder som
hans debitor, når dette sker i forbindelse med, at den pantsatte ejendom
overdrages fra D1 til D2.8
Når dette forhåndssamtykke konkret skal udmøntes i et debitorskifte, følger man den procedure, der nærmere er opregnet i TL § 39. Denne
lovregel hjemler ikke debitorskiftet. Det er pantebrevet, der hjemler debitorskiftet, og § 39 giver da blot proceduren for debitorskiftet.9
Et forhåndssamtykke som det nævnte finder man ved private pantebreve i fast ejendom, men 1) ikke ved realkreditlån – her er der intet forhåndssamtykke til debitorskifte, og der må derfor ansøges om konkret tilladelse hver gang, og 2) normalt heller ikke ved banklån (bortset fra,
hvis en bank ejer private pantebreve med ejerskifteklausuler som de
nævnte).10
Også et løsørepantebrev kan indeholde forhåndssamtykke til debitorskifte, når dette sker i forbindelse med salg af det pantsatte, f.eks. ved salg
af en pantsat restaurant.
I UfR 1993.866 H modsatte K sig, at D1 udskiftedes med D2, som var et ApS, men
K’s afvisning heraf var i den grad uberettiget, at Højesteret gav ham en bøde for
»unødig trætte«. Ville K have betinget sin forhåndsaccept af, at der ikke kom et kapitalsvagt D2 ind som hans nye debitor, måtte han have fået dette indskrevet i ejerskifteklausulen i pantebrevet. Dette spørgsmål hænger selvsagt nært sammen med
spørgsmålet om parternes typeforudsætninger ved debitorskifte, og dette kommer vi
nærmere ind på straks nedenfor.

8. Den citerede tekst fokuserer på ejerskiftet (»... fra ejer til ejer ...« ), men beskriver

reelt et debitorskifte (på pantebrevet), som finder sted i forbindelse med et ejerskifte (på ejendommen). Hvis retten til ejendommen overføres (under de beskrevne omstændigheder), accepteres det på forhånd, at også pligten ifølge pantebrevet
overføres.
9. Rent praktisk sker dette gennem en gældsovertagelsesdeklaration, som underskrives af D2 og sendes til K, som noterer sig debitorskiftet.
10. Også her må der søges hver gang, og i praksis vil der da ikke blive tale om debitorskifte, men om at bevilge D2 et helt nyt lån, dvs. at banken normalt ikke accepterer succession i et bestående lån, men kræver novation gennem nyt låneforhold.
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Et godt – og velafbalanceret – eksempel på en forhåndsaftale om debitorskifte er lejerens afståelsesret til et erhvervslejemål. Udlejeren U er realdebitor, idet han stiller det lejede til lejeren L’s rådighed, men U er samtidig pengekreditor, idet L jo skal betale for brugen af det lejede. Udgangspunktet, der følger af læren om skyldforhold, er derfor, at U ikke
skal tåle indtræden af en ny lejer L2, dvs. en ny pendebebitor, hvis ikke U
har samtykket. Dette udgangspunkt er dog ud fra praktiske hensyn brudt
gennem ELL § 55, der som deklaratorisk udgangspunkt hjemler afståelsesret. Da imidlertid dette lovmæssige udgangspunkt kan fraviges i lejekontrakten, jf. ELL § 59, er afståelsesretten derfor alligevel et eksempel
på en forhåndsaftale om debitorskifte.11
Når en lovregel som ELL § 55 vender om på udgangspunkter inden for
læren om skyldforhold, hvorefter debitorskifte kræver kreditorsamtykke,
kan der ske »ulykker« i form af indtræden af en økonomisk svag L2.
Hertil kommer, at en L ikke kun er pengedebitor, men også i et vist omfang realdebitor, eftersom hans anvendelse af ejendommen, brancheforhold etc. etc. kan betyde meget for U.
Ud fra alle disse betragtninger er der – til afparering af mulige ulemper
ved fravigelsen af det klare udgangspunkt inden for læren om skyldforhold – gjort følgende fem vigtige indskrænkninger i § 55’s forhåndssamtykke til debitorskifte:
1) Lovreglen kan som nævnt fraviges i lejekontrakten. Er en sådan fravigelse sket, lander vi dermed på udgangspunktet inden for læren om
skyldforhold: debitorskifte kræver kreditorsamtykke. U skal ikke tåle L1
udskiftet med L2 uden U’s samtykke. Der er ingen afståelsesret. 2) Afståelsen må kun ske til en L2 i samme branche som L1. 3) U kan modsætte
sig, hvis han har »vægtige grunde«, f.eks. i form af L2’s dårlige økonomi
eller manglende branchekendskab. 4) Hvis L1 er en person eller et I/S, og
L2 er et ApS eller andet kapitalselskab, kræves det, at a) lejeren har
stemmemajoritet i selskabet, og at b) lejeren afgiver selvskyldnerkaution
for ApS’ets forpligtelser over for U. 5) En senere overdragelse til et ApS
mv. kræver på tilsvarende måde stemmemajoritet og kaution fra det nye
11. Afståelsesretten i LL § 55 er et enkeltstående indgreb (og fravigeligt gennem afta-

len) idet, der ellers er udgangspunktet inden for læren om skyldforhold, og der
kan derfor ikke sluttes analogt fra § 55 til andre retsområder. Med andre ord kan
andre debitorer ikke påberåbe sig »princippet i ELL § 55« som grundlag for et
debitorskifte, som kreditor ikke accepterer.
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selskabs ejer. – Baggrundsretten er således, at udlejeren skal have et krav
mod personen bag selskabet, som dels skal have kontrollen over ApS’et,
dels skal hæfte for dette. Er disse krav ikke opfyldt, anses ApS’et ikke for
at være lige så godt som personen, og i så fald skal U ikke tåle et ApS
som ny L.

4. Efter debitorskifte: Ekstinktion og typeforudsætninger
Når først D2 er indtrådt som ny debitor i stedet for D1, er der – hvad enten debitorskiftet skyldes forhåndsaccept, konkret accept eller stiltiende
accept – nogle konsekvenser at sætte fokus på:
For det første gælder det, at svage ugyldighedsindsigelser, som D2
eventuelt måtte have over for D1, er K uvedkommende. K’s retsposition
er nu, at K har fået et løfte fra D2, og uanset om dette løfte er forårsaget af
omstændigheder, der i retsforholdet mellem D1 og D2 kan føre til gældsovertagelsesaftalens ugyldighed, så påvirker dette ikke D2’s selvstændige
forpligtelse over for K, når der alene er tale om svage ugyldighedsgrunde
i retsforholdet mellem D1 og D2.
Der kan f.eks. være tale om, at D2 har aftale- eller køberetlige indsigelser over for D1, f.eks. hidrørende fra det huskøb, det køb af en restaurant mv., som gav anledning til debitorskiftet, men disse indsigelser er K
uvedkommende. D2 skal derfor opfylde sine forpligtelser i forhold til K,
men har efter omstændighederne et regreskrav mod D1.
Dernæst er det vigtigt at holde sig for øje, at begge parter har en
række typeforudsætninger ved debitorskifte. Dette gælder både D2,
der har påtaget sig en forpligtelse, som før påhvilede D1, og det gælder K,
som har accepteret D2 som sin nye debitor i stedet for D1. Typeforudsætninger har den særlige egenskab, at de automatisk er kendelige for den
anden part, eftersom de udspringer af retsforholdets natur.
Til kreditors, K’s, typeforudsætninger hører, 1) at D2 ikke er væsentligt ringere økonomisk funderet ved debitorskiftet, end D1 var,12 og 2)
at D2 forpligtes på samme måde og i samme udstrækning som D1, dvs.
uden forbehold og indskrænkninger i D2’s skyldovertagelse.

12. Jf. UfR 1992.858 H om en ny debitor, der var bistandsmodtager.

165

§ 13. Debitorskifte – overførsel af en pligt

Til den nye debitors, D2’s, typeforudsætninger hører, 1) at han kan
fortsætte gældsforholdet på samme måde, som da D1 var debitor, dvs. at
gælden ikke allerede er forfalden, og 2) at der ikke er mellemkommende
udlæg mv. i den ting, D2 eventuelt skal overtage i forbindelse med debitorskiftet.

5. Lovbestemt debitorskifte – fælles karakteristika
Det er et fælles træk ved de tilfælde, hvor loven tvinger K til at acceptere
et debitorskifte uden accept fra K, 1) at der medfølger en formuemasse
fra D1 til D2, hvorved sandsynligheden for, at D2 vil kunne opfylde sine
forpligtelser, forøges, 2) at det derfor ofte er økonomisk ubetænkeligt
(og ofte tillige en praktisk nødvendighed) at tillade debitorskifte pr. lovbestemmelse, og 3) der ofte er tale om en form for »strukturændring«,
enten i form af, at en person dør, og en succession derfor er nødvendig,
eller at en juridisk person skal omdannes, hvorfor en succession i denne
anledning er påkrævet.
Derimod kan det ikke understreges nok, at denne »ubetænkelighed« og
»nødvendighed« ikke gør sig gældende, hvor en person »sætter sig på
aktier eller anparter«, dvs. hvor en personlig virksomhed eller et I/S
omdannes til et A/S eller ApS. Her er der intet lovbestemt debitorskifte,
og ApS’et må derfor pænt spørge leverandører, bank, samarbejdspartnere
mv., om de vil acceptere at udskifte D1 (= personen, I/S’et) med D2 (=
ApS’et, A/S’et).
Heller ikke, hvor skattelovgivningen giver hjemmel til skattemæssig
succession, dvs. til en »skattefri« virksomhedsoverdragelse,13 er der automatisk nogen civilretlig succession i form af debitorskifte.14
De former for lovbestemt debitorskifte, der skal omtales i det følgende,
kan inddeles i følgende tre kategorier: 1) En person dør, og succession til
hans bo er nødvendig; 2) en ejendom sælges, og særlige tinglige byrder
overgår på E2, hvorved E1 frigøres (hvorimod pantegæld kræver gælds13. Lov om skattefri virksomhedsomdannelse: person til selskab; fusionsskattelovens

§§ 15 c-d: selskab til selskab.
14. Om forskellene mellem civilretlig og skatteretlig succession se nærmere Erik

Werlauff: Selskabsskatteret 2006/07 s. 570 ff.
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overtagelse, således at vi her er tilbage i hovedreglen om, at debitorskifte
kræver kreditorsamtykke, jf. foran); eller 3) et selskab omstruktureres, og
succession fra S1 til S2 er nødvendig.

6. Debitorskifte fra personen til dennes dødsbo
En person afgår ved døden, og den første udskiftning af debitor, der finder
sted, er pligtens overgang fra person til bo. Uanset at boet ikke kan siges at være identisk med afdøde i formueretlig henseende, er udgangspunktet, at boet automatisk indtræder som debitor, således at dødsfaldet
ikke i sig selv er forfaldsgrund, men andet kan fremgå af aftalen, f.eks. en
låneaftale med en bank.15
Dernæst skal formuemassen videre, idet boet skal ophøre inden for visse frister, fastlagt i dødsboskifteloven, DSL. Måske er der en efterlevende
ægtefælle, som ønsker at sidde i uskiftet bo med afdødes livsarvinger.
Der sker da debitorskifte fra afdøde til hende, idet hun overtager gældsansvaret, jf. arvelovens § 16, stk. 1, hvilket forudsætter hendes solvens, jf.
arvelovens § 10.
Eller der finder et privat skifte sted. Her er der ikke nogen lovmæssig
form for debitorskifte, kun personlig og solidarisk en hæftelse hos arvingerne for afdødes gæld, hvis de vælger at dele boet mellem sig, jf. DSL §
27. Er boet insolvent, kan de dog vælge at bakke ud af hæftelsen og lade
skiftet overgå til bobestyrerbehandling, jf. DSL § 29. Udbakningsreglen
forudsætter, at hver arving afleverer sin berigelse, jf. DSL § 104.
Ved bobestyrerbehandling (»offentligt skifte« som modsætning til
privat skifte) hæfter alene boet, svarende til et kapitalselskab. Den enkeltes hæftelse, hvis der modtages arv, men denne senere viser sig forkert
fordelt, f.eks. fordi der dukker hidtil uopdagede arvinger op, behandles

15. Hvis en person, dennes dødsbo eller et selskab erklæres konkurs, er boet ikke au-

tomatisk part i fallentens gensidigt bebyrdende aftaler. Mens ensidige krav mod
fallenten kan rettes mod boet, jf. KL § 38, har boet mulighed for at vælge, om det
vil indtræde som part i fallentens gensidigt bebyrdende aftaler eller ej, jf. KL §
55. Boet har en rimelig frist hertil, og vælger det ikke at indtræde, kan medkontrahenten hæve aftalen, jf. KL § 58. På fallentens side sker der således ikke noget
automatisk debitorskifte fra fallent til bo.
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bedst nedenfor i kapitlet om condictio indebiti, dvs. tilbagesøgning af betaling, der er erlagt i uretmæssig formening om at skylde den.
Mens det private skifte hæftelsesmæssigt svarer til et interessentskab
mellem arvingerne med heraf følgende personlig og solidarisk hæftelse,
har bobestyrerskiftet lighedstræk med aktie- og anpartsselskaber med disses hæftelsesbegrænsning.

7. Debitorskifte fra ejer til ejer ved fast ejendom
Nogle byrder på en fast ejendom overgår automatisk fra ejer til ejer,
dvs. fra D1 til D2, uden at den berettigede (K) skal samtykke heri. Herved
har lovgivningen gjort en praktisk begrundet undtagelse til udgangspunktet om, at debitorskifte kræver kreditorsamtykke.
Dette automatiske debitorskifte gælder dog ikke for pantehæftelser.
For disses vedkommende er vi tilbage i hovedreglen om, at debitorskifte
kræver kreditorsamtykke. Samtykket kan enten være forudgående, dvs.
gennem en ejerskifteklausul i et privat pantebrev, eller det kan være konkret, f.eks. gennem et realkreditinstituts samtykke til gældsovertagelse
(idet gældsovertagelsesdeklarationen fra D2 tjener som D2’s ansøgning
om accept af debitorskiftet).
Et lovreguleret automatisk debitorskifte gælder for følgende kategorier af hæftelser: 1) Servitutter, f.eks. en vejret. 2) Lejerettigheder, jf.
LL § 7, stk. 1, hvorefter L’s rettigheder efter LL er gyldige mod enhver
uden tinglysning, med andre ord: L’s rettigheder efter lejelovgivningen
gælder også over for ejendommens nye ejer, U2.
Det lovbestemte debitorskifte fra U1 til U2, og dermed L’s ret mod
U2, gælder også for forudbetalt leje, dog højst for et halvt års leje. Det
beløb, L indbetalte til U1, er den nye ejer af ejendommen U2 derfor nu
debitor for i retsforholdet til L. I retsforholdet mellem U1 og U2 skal der
udarbejdes en refusionsopgørelse, hvorved U2 godskrives den gæld, han
herved overtager og friholder U1 for.
Ønsker en lejer at få videregående rettigheder, end hvad successionsreglen i LL § 7 giver ham, må han sørge for at få disse rettigheder
tinglyst. Det kan f.eks. være en aftale i lejekontrakten om 1) 1 års forudbetalt leje, 2) 10 års uopsigelighed eller 3) en forkøbsret eller køberet til
ejendommen.
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Hvis lejerens videregående rettigheder (dvs. videregående, end hvad
LL hjemler ham) ikke er tinglyst, sker der følgende: 1) En ejendomskøber U2, der kender rettighederne trods den manglende tinglysning, skal
respektere dem (U2 afløser dermed U1 som debitor i henhold til disse rettigheder for L). 2) En godtroende ejendomskøber U2 overtager ikke disse forpligtelser, og her sker der således ikke noget debitorskifte, jf. TL §
1, stk. 2 (godtroskravet defineres i TL § 5 som fravær af viden og burdeviden, idet »burde-viden« kun er styret af grov, ikke af simpel uagtsomhed). 3) Sælges ejendommen til U2 på tvangsauktion, eller overgår den
til U1’s konkursbo U2, overtager den nye ejer U2 ikke pligterne over for
L (kun de lovbestemte pligter), jf. TL § 1, stk. 1, og her kræves ikke »god
tro«, eftersom retsforfølgende kreditorer modsat aftaleerhververe ekstingverer de utinglyste rettigheder uanset »ond tro«.
Det følger heraf på det rent praktiske plan, at lejeren bør sørge for tinglysning af kontraktmæssige rettigheder, der giver lejeren en videregående
ret, end LL gør. Ellers vil hans ret blive ekstingveret af en godtroende
ejendomskøber eller af ejendomsejerens konkursbo eller udlægssøgende
kreditorer.

8. Debitorskifte fra selskab til selskab ved visse
omstruktureringer
Der er to typer af lovbestemt debitorskifte, nemlig 1) universalsuccession, hvor al ret og al pligt overgår fra S1 til S2, og 2) partialsuccession,
hvor bestemte rettigheder og pligter overgår.
De lovmæssige udgangspunkter, der gennemgås i det følgende, kan
dog brydes, således at vi vender tilbage til baggrundsretten inden for læren om skyldforhold, dvs. at debitorskifte kræver kreditorsamtykke. Det
lovbestemte debitorskifte kan nemlig brydes af parternes aftale, når den
udtaler, at »Gælden forfalder ved fusion«, »Samarbejdsaftalen kan opsiges, hvis A indgår i en fusion, spaltning ...«.
De her nævnte lovbestemte former for debitorskifte har alle en praktisk baggrund, og normalt er de ligeledes karakteriseret ved, at en formuemasse medfølger sammen med den pligt, der overgår.
Eventuelt er det lovbestemte debitorskifte helgarderet (selvsagt for
kreditors skyld) med lovmæssige krav om ekspertudtalelse, myndig-
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hedstilladelse mv., jf. fx reglerne om fusion og spaltning (ekspertudtalelse) eller overdragelse af an forsikringsbestand (myndighedstilladelse).
Universalsuccession forekommer i følgende tilfælde:
1) Omdannelse fra A/S til ApS eller omvendt, jf. AL § 134 l og ApL §
66. 2) Majoritetsovertagelse i et A/S eller ApS, hvor det dog egentlig ikke giver mening at tale om debitorskifte, eftersom debitor (= den juridiske
person) er den samme som før, blot med ny ejer.16 3) Fusion, jf. AL § 134
h og ApL § 65. Husk også her, at aftalen mellem selskabet og K kan føre
til det modsatte resultat, dvs. til gældens forfald, samarbejdsaftalens ophør
etc.17 4) Spaltning, jf. AL § 136 h og ApL § 67 a. Spaltning medfører hos
de modtagende selskaber en solidarisk, subsidiær, maksimeret hæftelse,
jf. AL § 136, stk. 2 (»maksimeret« til det af netop dette debitorselskab
gennem spaltningen modtagne).18 5) Omdannelse af partnerselskab (P/S),
dvs. en K/S-variant, til et aktieselskab, dvs. P/S til A/S, jf. AL § 134 n.19
6) Omdannelse af A/S til P/S, jf. AL § 134 m. 7) Omdannelse af Amba
til A/S, jf. AL § 135.
Derimod er der ikke nogen lovregel, der muliggør universalsuccession ved omdannelse fra I/S til f.eks. Amba eller A/S. Dette har f.eks. vist sig inden for forsyningssektoren, hvor en forsyningsvirksomhed organiseret i I/S-form har ønsket sig omdannet til
Amba. En sådan transaktion kræver kreditorsamtykke, enten på forhånd eller konkret.
Er omdannelsen først sket til Amba, kan der – med forbehold af modstående aftale –
omdannes til A/S-formen uden kreditorsamtykke, jf. AL § 135 – og herefter kan der
gennem national eller international fusion ske overgang til f.eks. et dansk eller udenlandsk hjemmehørende fortsættende selskab, f.eks. Vattenfall AB eller Preussen
Elektra AG. Man kan udtrykke det således, at samtykke til at forlade I/S-formen til
16. Husk atter, at aftalen mellem selskabet og K kan føre til det modsatte resultat,

dvs. til gældens forfald, samarbejdsaftalens ophør etc.
17. Både fusion og spaltning kan nu ske grænseoverskridende, hvorved K antagelig

vil føle det lovbestemte debitorskifte endnu mere tyngende, hvad enten den grænseoverskridende fusion sker a) som følge af etablering af et europæisk aktieselskab, et SE-selskab, b) på grundlag af CBM-direktivet (10. selskabsdirektiv om
cross border mergers) eller c) direkte på grundlag af art. 43 EF, jf. EF-domstolens
dom af 13. december 2005 i C-411/03, Sevic, jf. Thomas Rønfeldt & Erik Werlauff i UfR 2006 B s. 181 ff om fusion som etableringsmåde.
18. Husk også her, at aftalen mellem selskabet og K kan føre til det modsatte resultat,
dvs. til gældens forfald, samarbejdsaftalens ophør etc.
19. Husk også her, at aftalen mellem selskabet og K kan føre til det modsatte resultat,
dvs. til gældens forfald, samarbejdsaftalens ophør etc.
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fordel for f.eks. Amba-formen, som vel i sig selv kan se harmløs ud, er adgangsbilletten til de her nævnte yderligere former for debitorskifte uden nyt kreditorsamtykke
(atter mod forbehold af modstående konkret aftale).

Fælles for disse former for omdannelse, som er nævnt under 1)-7), er lovens bemærkning om, at »Omdannelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke«. Klarere kan det ikke siges, at der er tale om et lovbestemt debitorskifte. Men husk atter for alle disse typer omdannelses
vedkommende, at aftalen med en kreditor, en samhandelspartner mv.
– dvs. en pengekreditor eller realkreditor – kan sige det modsatte, og at
aftalen herved har forrang for loven. En sådan aftale bringer forholdet tilbage til hovedreglen (= baggrundsretten) inden for læren om skyldforhold: Debitorskifte kræver kreditorsamtykke.20
Speciallovgivningen (lov om finansiel virksomhed, FVL, mv.) tillader
også et debitorskifte i tilfælde af universalsuccession gennem 1) omdannelse af en sparekasse21 eller an andelskasse22 til hhv. et sparekasseaktieselskab eller et andelskasseaktieselskab, 2) omdannelse af et gensidigt
forsikringsselskab (g/s) til et forsikringsaktieselskab23 og 3) omdannelse
af en realkreditforening24 (»kreditforening«) eller en realkreditfond til et
realkreditaktieselskab.
Lovbestemt debitorskifte kan endog i disse tilfælde ske to gange, nemlig først til et holdingselskab, dernæst til et driftsaktieselskab med koncession til at drive bank, forsikring hhv. realkredit.
Også når en statsvirksomhed ved lov omdannes til et statsselskab,
dvs. til et statsligt aktieselskab, jf. definitionen i AL § 2 a, bestemmes det
normalt i loven, at der finder universalsuccession sted, dvs. et lovbestemt
debitorskifte, jf. f.eks. omdannelsen af TV2, DSB, PostDanmark mv. til
aktieselskaber. En sådan lov, der ikke styres af noget EU-direktiv, er rent
dansk, og dens virkning for f.eks. udenlandske kreditorer er usikker.
20. Jf. Andreas Tamasauskas: Erhvervslivets lånoptagelse, med gennemgang af og

21.
22.
23.
24.

eksempler på klausuler (»covenants«) om blandt andet lånegældens forfald ved
visse strukturændringer, f.eks. fusion, spaltning og majoritetsovertagelse, jf. Erik
Werlauff i ET 2006 s. 179 ff.
Jf. FVL § 208.
Jf. FVL § 207.
Jf. AL § 135.
Jf. FL § 218.
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Partialsuccession forekommer i blandt andet følgende tilfælde: 1)
Virksomhedsoverdragelse i relation til lønmodtagerne, jf. direktiv
2001/23.25 Her26 gælder det, at erhververen E2 umiddelbart indtræder i
overdrageren E1’s rettigheder og forpligtelser over for de berørte medarbejdere.27 2) Overdragelse af en forsikringsbestand, dvs. en portefølje af
forsikringer, fra forsikringsselskab F1 til forsikringsselskab F2, jf. FVL §
204. Herved sker der et realdebitorskifte, idet forsikringsselskabet er realdebitor med hensyn til at sælge forsikringsdækning mod pengebetaling fra
forsikringstageren. Der kræves tilladelse fra Finanstilsynet, annoncering
og meddelelse pr. brev til alle »kreditorerne« (= forsikringstagerne).28 –
Disse overvejelser om debitorskifte hos forsikringsselskaber hhv. banker
»overtrumfes« selvsagt, hvis det ikke er en partialsuccession, men en universalsuccession, der finder sted, nemlig gennem en fusion. I så fald er det
AL’s regler, der hjemler debitorskifte.
Et af de mest gigantiske og spektakulære eksempler på debitorskifte i forbindelse med
overdragelse af en forsikringsbestand med tilhørende rettigheder og forpligtelser, og
med frigørelse af den hidtidige debitor, forekom i 2006/07, hvor Lloyds solgte sine
forpligtelser på en lang række nødlidende forsikringsaftaler til selskabet National
Indemnity Ltd., som er et datterselskab af Berkeshire Hathaway Inc., der har den
navnkundige investeringsekspert Warren Buffett som stifter og hovedaktionær.
Lloyds’ forpligtelser, blandt andet hidrørende fra asbestskader, var uoverskuelige og
25. Tidligere 77/187.
26. Der må aldrig sluttes analogt fra reglerne om lønmodtageres beskyttelse ved virk-

somhedsoverdragelse til andre retsområder, f.eks. relationen til andre medkontrahenter: banken som långiver, en leverandør, en agenturgiver etc. For så vidt angår
disse er vi tilbage i hovedreglen, hvorefter debitorskifte kræver kreditorsamtykke,
dvs. at hver enkelt af disse pænt må spørges, om de vil acceptere virksomhedskøberen E2 som ny real- eller pengedebitor i stedet for virksomhedssælgeren E1.
27. At betegne dette som et debitorskifte er dog en sandhed med modifikationer, eftersom en medarbejder, der har afgørende grunde til ikke at ville arbejde for E2,
ikke er pligtig at acceptere E2 som sin nye arbejdsgiver, jf. EF-domstolens dom af
16. december 1992 i C-132/91, Katsikas. Den lønmodtager, der før arbejdede for
f.eks. ISS, kan have gode grunde til ikke at ville arbejde for et snusket rengøringsApS (et tænkt eksempel).
28. Der kan ikke sluttes analogt fra disse regler til en banks overdragelse af sin portefølje af indlån (læs: bankens gæld til dem, der har penge på konto i banken). Her
må man principielt spørge hver enkelt, men et stiltiende samtykke til debitorskiftet fra B1 til B2 må normalt anses givet, når kontohaveren accepterer B2 som sin
nye bankforbindelse.
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genstand for retssager rundt om i verden, og ikke færre end 34.000 briter i de højere
klasser var i deres egenskab af underwriters (såkaldtes »navne«, names) regrespligtige
over for Lloyds.
Gennem overtagelsen af forpligtelserne, og med tilladelse fra High Court of Justice’s selskabsretsafdeling, blev disse mange names fritaget for hæftelsen, som overgik
til National Indemnity Inc. Købesummen for porteføljen var negativ, idet Lloyds betalte ca. 4 mia. kr. til National Indemnity for sidstnævntes overtagelse af forpligtelserne. Hertil fik National Indemnity med i handelen også de relevante reserver hos
Lloyds til en værdi af ca. 40 mia. kr. Warren Buffett og hans selskab må nødvendigvis
have kalkuleret sig frem til, at de rejste krav kunne tackles på en sådan måde og de
overtagne reserver nyttiggøres i et sådant omfang, at hele handelen alligevel ville blive en overskudsforretning.

Overført til vor terminologi er K alle de forsikringstagere og skadelidte,
der mener at have krav på Lloyds. D1 er Lloyds og dets 34.000 names.
D2 er Buffetts selskab, National Indemnity. Debitorskiftet ville enten, jf.
hovedreglen om, at debitorskifte kræver kreditorsamtykke, have krævet
tiltrædelse fra alle K. Da dette er urealistisk, anvendes i stedet regler i den
engelske forsikringslovgivning, hvorefter High Court of Justice kan tillade debitorskiftet. Herhjemme ville kompetencen henhøre under Finanstilsynet, jf. FVL § 204.
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1. »Culpasøjlen« som instrument til overvejelser om god tro og
ond tro
I en fremstilling som denne må der nødvendigvis gang på gang være anvendt termerne »god tro«, »ond tro«, »godtroende« etc. I dette kapitel skal
der forsøges en tværgående, systematisk gennemgang af begrebet god
tro på tværs af retssystemet.
Spørger man, hvad god tro er, må der svares: fravær af ond tro. Spørger man dernæst, hvad ond tro da er, må svaret være, at ond tro er udtryk
for en handlemåde (eller i nogle tilfælde passivitet), som kan tilregnes én,
dvs. bebrejdes én. Herved kom tilregnelse ind i billedet, og tilregnelse er
udtryk for forsæt eller uagtsomhed. Det forsætlige er det, man vil eller ønsker, mens det forsætlige er det, man ganske vist ikke ville, men som man
ved skødesløshed forårsager.
Gang på gang anvendes i fremstillingen termen »kendte eller burde
kende« eller »vidste eller burde vide«, i begge tilfælde som et udtryk for
»ond tro« må noget (der da kommer én til skade). At kende noget er udtryk for noget faktuelt: man havde faktisk den pågældende kendskab. At
burde kende noget er udtryk for en normativ, dvs. en juridisk, vurdering
– nemlig af, om en god og forsigtig (ikke skødesløs) person burde have
været opmærksom på forholdet. Ordet »burde« introducerer således en
norm i bedømmelsen. Bedømmelsen af, at man burde kende til noget, er
udtryk for en sammenligning med en god og kyndig persons handlemåde
– i virkeligheden den så forkætrede bonus pater figur, som er den altid
omhyggeligt og forsigtigt handlende person.
Culpa betyder skyld – her brugt i en anden betydning, end når vi taler
om »skyldforhold«. Et skyldforhold er udtryk for, at A skylder B en penge- eller realydelse, dvs. udtryk for hele det spektrum af privatretlige pligter, som har været behandlet kapitel for kapitel i denne bog. »Skyld« i be175
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tydningen »culpa« (»han har udvist skyld ved at ...«) er derimod udtryk
for, at der er udvist forsæt eller uagtsomhed.
Til brug for al jura, hvor skyld i betydningen culpa er relevant, kan
man opstille en søjle, som er udtryk for en stigende grad af dadelværdigt
forhold. Jeg udviklede culpasøjlen første gang til brug i en stor straffesag
om økonomisk kriminalitet, hvor jeg var beskikket forsvarer, og hvor der
var behov for at illustrere for domsmændene, hvordan der skal sondres
mellem det hændelige, det uagtsomme og det forsætlige.
Culpasøjlen kan beskrives således, fra neden og opefter:
1. – Nederst på culpasøjlen er der »det hændelige«. Det er udtryk for begivenheder, som hverken uagtsomt eller forsætligt kan bebrejdes nogen,
men som man grundlæggende må acceptere som én af livets tilskikkelser,
også selv om begivenheden medfører tab for nogen. Formuegoder kan
blive beskadiget eller gå til grunde, og hvis der ikke er en skadevolder og
et ansvarsgrundlag, normalt i form af forsæt eller uagtsomhed (og hvis der
ikke gælder et objektivt ansvar eller er tegnet forsikring), må ejeren selv
bære tabet. Res perit domino – tingen går til grunde for ejeren.
Skal der pålægges ansvar for det hændelige inden for erstatningsretten, taler vi
om objektivt erstatningsansvar, og det skal der lovhjemmel til.
Skal der pålægges ansvar for det hændelige inden for strafferetten, taler vi om
objektivt strafansvar, og også dét kræver lovhejmmel (og desuden en vurdering af
lovligheden i relation til Den Europæiske Menneskeretskonventions art. 6, stk. 2, om
uskyldsformodningen i straffesager). Skal nogen inden for civilretten i øvrigt bære en
risiko på objektivt grundlag, kræver dette normalt enten en lovhjemmel eller dog, at
risikoovervejelser klart fører til et sådant resultat.

2. – Dernæst følger opefter på culpasøjlen to typer af uagtsomhed: Simpel uagtsomhed som udtryk for afvigelse fra »det normale«, dvs. fra,
hvordan en bonus pater figur ville have handlet, og grov uagtsomhed som
udtryk for afvigelse fra, hvordan endog skødesløse personer normalt
handler.
3. – Endelig følger øverst på culpasøjlen tre typer af forsæt: Det direkte
forsæt som udtryk for en hensigt (man anser med 100 pct. sandsynlighed
det tilsigtede for at ville indtræde). Sandsynlighedsforsættet som udtryk
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for, at man anser virkningen for at være mere sandsynlig end usandsynlig
(dvs. 51-99 pct. sandsynlighed). Eventualforsæt1 som udtryk for, at man
anser sandsynligheden for at være lavere end 51 pct., men at man alligevel ville have handlet, som man gjorde, også selv om man anså sandsynligheden for højere end 50 pct.2
Herefter skal culpasøjlen afprøves på tre centrale retsområder:
strafferetten, erstatningsretten og civilretten i øvrigt. Strafferetten falder
ellers uden for denne bog, men er med for overblikkets skyld – når nu
culpasøjlen er universelt anvendelig.

2. Strafferetten
Inden for strafferettens område er udgangspunktet, at der kræves forsæt til
straf, hvis hjemlen til straf er selve straffeloven (strfl.), jf. strfl. § 19.3
Uagtsom er derimod nok til at straffe, såfremt hjemlen til straf findes
i andre love end i strfl., dvs. findes i særlovgivningen, f.eks. i aktieselskabsloven (AL), lov om finansiel virksomhed (FVL),4 værdipapirhandelsloven (VHL) etc. etc. Her straffes også det uagtsomme, medmindre
lovbestemmelsen foreskriver andet, jf. atter strfl. § 19.5
Enkelte – heldigvis meget få – straffebestemmelser hjemler straf på
objektivt grundlag, dvs. uden at forsæt eller uagtsomhed påvises. Så1. Dolus eventualis.
2. Jf. f.eks. TfS 2002.932 Ø om manglende tilmelding af en ny virksomhed til skat

og moms, og hvor tiltalte »på ét eller andet plan var klar over, at alt ikke var, som
det skulle være«. Se også rudekuvertdommen, UfR 1989.646 Ø, hvor tiltalte T
bevidst undlod at åbne rudekuverter fra det offentlige med en skatteansættelse,
som han vidste var for lav. Kritisk over for at strække dolus eventualis så langt er
Michael Bjørn Hansen i TfS 2001, 219, der ligeledes i UfR 2002 B s. 391 ff argumenterer for at opgive sondringen mellem sandsynlighedsforsæt og dolus eventualis, således at der herefter kun er to forsætsformer: det direkte forsæt (100 pct.
sandsynlighed) og det såkaldte »acceptforsæt« (under 100 pct. sandsynlighed).
3. Kun hvis strfl.-bestemmelsen udtaler, at også det uagtsomme kan straffes, gælder
dette, f.eks. strfl. § 241 om uagtsomt manddrab.
4. Som regulerer banker, forsikringsselskaber mv.
5. F.eks. kan lovbestemmelsen selv udtale, at kun grov uagtsomhed (og naturligvis
også forsæt) straffes, således f.eks. bestemmelserne om skattesvig mv. i skattekontrollovens § 13.
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danne strafferegler er dog kun tilsyneladende helt objektive, eftersom Den
Europæiske Menneskeretskonvention kræver af vore strafferegler, at ingen kan straffes på helt objektivt grundlag, men at det skal bedømmes, om
der slet intet er at bebrejde tiltalte.6

3. Erstatningsretten
Inden for erstatningsretten er det, hvis ikke andet følger af en lovbestemmelse, både påkrævet og tilstrækkeligt som ansvarsgrundlag, at der er udvist forsæt eller uagtsomhed, og herved tæller både simpel og grov
uagtsomhed. Vi siger, at vedkommende har »handlet culpøst«, dvs. udvist culpa, skyld.
Den forsætlige skade forekommer f.eks. i en voldssag, og erstatningskravet vil her oftest blive pådømt som såkaldt adhæsionskrav under straffesagen mod skadevolderen. Flertallet af civilretlige erstatningskrav afgøres ikke under civile retssager, men derimod som adhæsionskrav under en
straffesag mod straffesagens gerningsmand (= den civilretlige skadevolder).7
Den uagtsomme skade, eventuelt en formueskade, forekommer f.eks.
i en sag om bestyrelsesansvar. Selv om vi grundlæggende sondrer mellem
ansvar i kontrakt og ansvar uden for kontrakt, er det principperne for ansvar uden for kontrakt, vi genanvender, når vi skal bedømme et ansvar i
kontrakt. Dog kan culpanormens udformning afvige som følge af det loyalitetsforhold, der er etableret i et kontraktforhold, og som f.eks. kan føre
til, at der også er ansvar for undladelse.
I enkelte tilfælde udtaler en lovregel, at der ikke ifaldes ansvar for simpel uagtsomhed, men kun for grov uagtsomhed (og naturligvis endvidere altid for forsæt). Dette gælder f.eks. aktionærers erstatningsansvar, jf.
6. Jf. Menneskeretsdomstolens dom af 7. oktober 1988, Salabiaku mod Frankrig,

hvor det trods fransk lov ikke var nok til at straffe, at tiltalte blev antastet i tolden
med narko i sin bagage. Domstolene skal være rede til at høre nærmere på, hvordan narkoen kan være kommet der. Tilsvarende med f.eks. danske køre-hviletidsregler og arbejdsskaderegler, der også tilsyneladende er helt objektive. Også her
skal sagens nærmere omstændigheder prøves, og dette skal principielt kunne føre
til frifindelse. Det følger heraf, at det rent objektive strafansvar ikke kan eksistere.
7. Jf. Lindencrone & Werlauff: Dansk retspleje, s. 636 ff.
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AL § 142, og medarbejderes direkte ansvar over for skadelidte samt regresansvar over for arbejdsgiveren, jf. EAL § 23.
I visse tilfælde vil dog en lovbestemmelse om, at kun grov uagtsomhed (og forsæt)
kan føre til ansvar, blive overtrumfet af baggrundsretten, dvs. af almindelige retsgrundsætninger om ansvar. Hvis f.eks. den aktionær, der har påført andre et tab, er en
hovedaktionær, må lovparagraffen suppleres med almindelig, uskreven erstatningsret.
Resultatet kan blive, at hovedaktionæren også ifalder ansvar for simpel uagtsomhed,
jf. selskabstømmmersagerne, begyndende med TfS 1997.110 H, Satair, jf. Erik Werlauff i TfS 1997, 114.
Betragter man culpasøjlen, kan dette illustreres således: Som udgangspunkt skal
man »kun« op på den simple uagtsomhed for at ifalde erstatningsansvar. Nu kommer
en lovbestemmelse ind i billedet og kræver, at man er helt oppe på grov uagtsomhed
(eller forsæt) – men nu kommer (f.eks. i Satair-eksemplet) almindelige erstatningsgrundsætninger ind i billedet og flytter atter fokus ned på feltet med simpel uagtsomhed.

I enkelte tilfælde kommer en lovbestemmelse ind i billedet og flytter fokus helt ned på culpasøjlens nederste felt med »det hændelige«. Dette er i
så fald udtryk for, at der også ifaldes erstatningsansvar for det hændelige, dvs. et objektivt erstatningsansvar. Et sådant skærpet ansvar kan enten være et rendyrket objektivt ansvar, således som det f.eks. er tilfælde
ved motoransvar (det forsikringsafdækkede ansvar hos bilens ejer), hundeansvar (det ligeledes forsikringsafdækkede ansvar hos hundens besidder) eller ansvar for atomanlæg. Et skærpet, men dog ikke helt objektivt
ansvar findes ved produktansvar, nemlig for skade forvoldt af defekte
ting, og suppleret med mulighed for frifindelse i tilfælde af visse undskyldningsgrunde, jf. nærmere foran i afsnit 8.
Det objektive erstatningsansvar ses på blandtr andet følgende retsområder:
1) Objektivt ansvar for en medarbejders fejl begået i tjenesten, jf. DL
3-19-2. 2) Objektivt ansvar hos bilens ejer (men kun almindeligt culpaansvar hos dens fører), jf. færdselslovens § 101. 3) Objektivt ansvar hos
hundens besidder for skade forvoldt af hunden, jf. hundelovens § 8. 4)
Objektivt ansvar hos sælgeren af et formuegode for vanhjemmel, dvs. for
manglende ejendomsret eller for tilstedeværelsen af pant, ejendomsforbehold mv., som køberen ikke er gjort bekendt med, jf. kbl. § 59, CISG art.
41 og gbl. § 9 (om salg af en fordring). 5) Objektivt ansvar hos en ejendomsmægler for 1) beregning til køberen af dennes bruttoydelse eller 2)
provenuberegning til sælgeren, jf. § 24 i lov om omsætning af fast ejen179
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dom.8 6) Objektivt ansvar hos forureneren for visse former for forurening,9 jf. miljøansvarslovens § 3, stk. 1.
Et skærpet, objektiveret ansvar – men ikke rendyrket objektivt – kan
som nævnt også forekomme, og skal man beskrive det ud fra culpasøjlen,
må det blive således: Vi befinder os grundlæggende på feltet med »det
hændelige«, således at der ifaldes ansvar uden uagtsomhed eller forsæt,
men der skal noget særligt til, for at der ifaldes ansvar i dette område.
Dette »særlige« vil normalt være beskrevet i den relevante lovregel eller
fremgå af klar praksis på området.
Disse tilfælde kan beskrives således: 1) Produktansvar, jf. produktansvarslovens (PAL) § 6, stk. 1. Ansvaret er objektivt, men kun under nærmere beskrevne betingelser, hvoraf vigtigt er, at produktet skal være defekt. Dette gælder også for det ulovregulerede produktansvar. 2) Ansvar
for systemsvigt og tilrettelæggelsessvigt, ulovreguleret. Her er der tale
om, at der hverken kan påvises uagtsomhed eller forsæt, men at ejeren af
et system mv. kan tilrettelægge systemet mere eller mindre sikkert. Graden af sikkerhed er normalt samtidig et pengespørgsmål, og ved at vælge
et lavere niveau har ejeren samtidig accepteret en større mængde skader –
som kan derfor på objektivt grundlag må betale regningen for.10 3) Ansvar
for patientskader, jf. patientforsikringslovens (PFL) § 2.11 4) Professionsansvaret, dvs. den professionelle tjenesteyders, f.eks. rådgiverens, erstatningsansvar. Dette ansvar er ikke et objektivt ansvar – men det er heller ikke korrekt at fremstille det som blot endnu et udslag af det almindelige culpaansvar. Professionsansvaret er retteligt udtryk for en skærpet
version af culpaansvaret.12

8. Jf. f.eks. UfR 1997.488 V om objektivt ansvar for fejl i en elektronisk kursliste

9.
10.
11.
12.

(og manglende regres mod kurslistens operatør pga. ansvarsfraskrivelse i retsforholdet mellem mægleren og operatøren).
Men kun hos en erhvervsvirksomhed, og kun for opregnede »liste-aktiviteter«.
Jf. f.eks. om ansvar for et nedslidt kloaksystem J.U. 1997.792 V, Aulum Kommune.
Men kun for så vidt sådanne skader, som kunne være undgået, dvs. atter et
spørgsmål om tilrettelæggelse, sikkerhedsniveau mv.
Det er »skærpet« i den forstand, at hvis der ar afveget fra fagets normer (dvs.
handlet anderledes end bonus pater tjenesteyderen på området), tåles der ikke individuelle undskyldningsgrunde, jf. f.eks. Sø- og Handelsrettens dom i UfR
2002.2067 H, Hafnia, der frifinder bestyrelsesformand og direktør, fordi de var
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4. Civilretten i øvrigt – mala fides semper nocet
Som tungtvejende udgangspunkt er god tro et mindstekrav, for at man
kan vinde ret, idet ond tro altid vil komme én til skade ud fra grundsætningen: mala fides semper nocet (= ond tro skader altid).
På nogle få retsområder tåles et begrænset element af »ond tro«,
f.eks. ved hævdserhvervelse, hvor den, der mener at have vundet hævd,
godt må være i en begrænset form for »ond tro« om sin manglende ret
(men han må ikke være højere oppe på culpasøjlen, således som det f.eks.
vil være tilfældet, hvis han flytter hegnspæle e.l.).13 Nogle gange sker
denne tålen af en smule ond tro simpelthen ved, at man lovmæssigt omdefinerer godtrosbegrebet, således f.eks. TL § 5, der definerer god tro i
tinglysningslovens (TL’s) forstand som fravær af forsæt eller grov uagtsomhed – dvs. at den simpelt uagtsomme handlemåde pr. definition er at
betragte som »god tro« i TL’s forstand.
Blandt de mange tilfælde, hvor 1) god tro kræves, og hvor 2) god tro
samtidig er nok til at vinde ret, kan man f.eks. fremhæve alle de tilfælde,
hvor man vil ekstingvere en andens ret i forbindelse med en retserhvervelse, f.eks. følgende: 1) Pengereglen, hvorefter kontanter modtaget i god
tro som hovedregel kan beholdes. 2) Omsætningsgældsbrev modtaget i
god tro, jf. gbl. § 14. 3) Godtroende erhververs ekstinktion af svage debitorindsigelser, jf. gbl. § 15. 4) Godtroende erhververs ekstinktion af
utinglyst ret, jf. TL § 1 (som nævnt: med lempelse i TL § 5 af definitionen af godtrosbegrebet).14 5) Godtroende løsørekøbers ekstinktion af pant
i tilbehør efter TL § 37.15 6) Godtroende købers ulovhjemlede ekstinktion

under stort tidspres mv., men dømmer bank og revisor, alene fordi retsområdets
normer (emissionsansvaret) var overtrådt (Højesteret frifandt alle og fik derfor ikke behov for sondringen).
13. Jf. Erik Werlauff i UfR 2006 B s. 306 ff (»Vederlag for hævd – fra ekstinktiv erhvervelsesmåde til ejendomsoverførsel mod rimelig godtgørelse«). Om hævd se i
øvrigt særligt Carl Torp: Dansk Tingsret s. 408 ff, Fr. Vinding Kruse: Ejendomsretten s. 526 ff, Knud Illum: Dansk tingsret s. 417 ff, W. E. von Eyben i Dansk
Miljøret 4 s. 358 ff, Lars Ramhøj: Hvor ligger skellet s. 97 ff og Peter Mortensen:
Tinglysning s. 162 ff.
14. Hvorimod retsforfølgende kreditorer ikke behøver at være i god tro for at ekstingvere en utinglyst ret, jf. selve ordlyden af TL § 1.
15. Og samme problematik ad virksomhedspant efter TL § 47 c.
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af en uforsigtig (= »ondtroende«) tidligere ejers ret til en løsøregenstand,
f.eks. en bil.16

5. Situationer, hvor god tro ikke er nok
I en række særligt kvalificerede tilfælde hjælper end ikke den gode tro,
dvs. at en retsfortabelse mv. sker på objektivt grundlag uanset god tro
hos den potentielle retserhverver. Men kan udtrykke det således: God tro
kræves altid – men god tro er ikke altid nok.
Eksempler er:
1. – Ved køb af en simpel fordring rammes den nye kreditor K2 på objektivt grundlag, dvs. uanset sin gode tro, af de indsigelser, som fordringens debitor D måtte have mod fordringens overdrager K1, jf. gbl. § 27,
hvorefter erhververen ikke får bedre ret end overdrageren.
2. – Ved køb af et omsætningsgældsbrev, f.eks. et pantebrev i fast ejendom, rammes K2 af stærke indsigelser, som D måtte have over for K1
(men ikke af svage indsigelser, jf. gbl. § 15), jf. gbl. § 17. Disse stærke
indsigelser er falsk, mindreårdighed, værgemål, voldelig kompulsiv tvang
(jf. den gamle huskeregel FUT: falsk, umyndighed, tvang), ligesom også
fordringens bortfald eller nedsættelse pga. gældssanering eller tvangsakkord eller selve gældsbrevets bortfald pga. mortifikation er stærke indsigelser, som rammer den godtroende K2.
3. – Ved køb af stjålne formuegoder hjælper det ikke køberen, at han
var i god tro. Den retmæssige ejer kan på objektivt grundlag kræve tingen
tilbage, dvs. der statueres vindikation (af latin: vindicare – vinde, vinde
tilbage), jf. DL 6-17-5.

16. Jf. f.eks. UfR 2006.1941 Ø om en Ford Mondeo, der blev franarret S af K1 gen-

nem dankortbetaling på 235.000 kr. (uforsigtigt af S) og straks solgt videre af K1
til den godtroende K2, der ekstingverede S’ ejendomsret.
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6. Når ond tro hos modparten vender billedet
Endog i de tilfælde, hvor retsfortabelsen sker på objektivt grundlag, dvs.
uden hensyn til god tro, hos den, der håbede på en retserhvervelse, kan
billedet alligevel vende 180 grader – nemlig hvis den, som ellers kunne
påberåbe sig den objektivt virkende grundsætning, selv er i ond tro
(eller efter omstændighederne har skabt en legitimation for nogen).
Vi skal igennem følgende stadier i overvejelsen:
1. – Først fastslog vi, at den, der vil gøre sig håb om retserhvervelsen,
f.eks. ekstinktion, som minimum selv skal være i god tro, eftersom ond
tro altid skader, mala fides semper nocet.
2. – Dernæst måtte vi konstatere, at visse former for manglende retserhvervelse, dvs. retstab, indtræder uanset god tro, dvs. på objektivt grundlag.
3. – Nu vender billedet imidlertid, fordi der kan påvises ond tro (eller
fuldmagtsskabelse) hos den, der ellers ville kunne påberåbe sig den objektivt virkende regel.
Falskofferet, der vil påberåbe sig falsk som en stærk, objektivt virkende
indsigelse, skal selv have optrådt korrekt. Han må ikke på en måde, der
kan bebrejdes ham som uagtsom, have medvirket til, at falsksituationen
overhovedet kunne opstå. Er han skyld i en sådan uagtsom medvirken,
kan han alligevel ikke påberåbe sig falskindsigelsen – forudsat at den anden part er i god tro. Med andre ord vender billedet 180 grader pga. kombinationen af god tro hos erhververen og ond tro (viden eller burde viden
= uforsigtighed) hos »offeret«.
Et eksempel herpå er UfR 1999.216 H om bogholderskens falske checks. Uden egen
checkfuldmagt udstedte hun checks, og der var enighed i dommerpanelet om, at dette
svarede til falsk. Pengene for checken var trukket på virksomhedens konto i banken –
men da checkene var falske, bandt de ikke virksomheden. Derfor kunne den kræve, at
banken satte pengene ind på kontoen igen. Tabet var med andre ord bankens – så det
ud til.
Men billedet vendte 180 grader, fordi banken kunne påvise, at virksomheden havde forsømt at føre ordentlig kontrol med bogholdersken. Hendes falsk var muliggjort i
kraft af virksomhedens uagtsomhed (= »ond tro«). Uanset at banken på objektivt
grundlag skulle have båret tabet ved de falske checks, medførte kombinationen af god
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tro hos banken og »ond tro« hos virksomheden derfor, at banken alligevel ikke skulle
bære tabet. Det skulle bæres af virksomheden. En dissens i Højesteret var enig i resultatet, men ville komme til det ud fra den legitimation (= fuldmagt), som virksomheden
havde skabt for bogholdersken ved at give hende så frie tøjler. Resultatet var det
samme – virksomheden måtte bære tabet.

Også udgangspunktet om den retmæssige ejers vindikation fra den godtroende køber af stjålne ting, jf. DL 5-17-5, kan – på tværs af den fortsat
gældende regel i DL – tage sig anderledes ud, hvis der foreligger uforsigtighed (eller legitimationsskabelse) fra ejerens side.
Et navnkundigt eksempel herpå er sagerne om de malerier, der blev stjålet fra kunstmaleren Sigurd Swane, jf. UfR 1972.746 H og UfR 1975.381 H.
Kunstmalerens søn stjal nogle af faderens billeder og solgte dem, og i udgangspunktet var der ingen tvivl om, at faderen kunne vindicere dem også fra godtroende
købere. Men som følge af den frie adgang, sønnen havde haft til billederne, fandt Højesteret, at der var skabt en legitimation for sønnen til at disponere over dem. Der var
selvsagt ikke i retsforholdet mellem far og søn skabt nogen bemyndigelse til salget,
men den frie adgang havde skabt en legitimation, som omverdenen kunne påberåbe
sig – og dermed vendte sagen 180 grader, ligesom bogholderskens falske checks, således at de godtroende malerikøbere ekstingverede faderens ret og dermed kunne beholde billederne.

Også i Swanesagen ville man komme til samme resultat – ekstinktion hos
den godtroende køber – hvad enten man som her (og som Højesterets
mindretal i sagen om bogholderskens falske checks) brugte legitimationsbetragtninger, eller man (som Højesterets flertal i checksagen) brugte
uagtsomhedsbetragtninger, dvs. betragtninger over »ond tro«.
På ny er det således kombinationen af god tro hos den potentielle
retserhverver og ond tro hos den materielt berettigede, der får resultatet til at vende 180 grader i forhold til udgangspunktet om, at spørgsmålet
skulle afgøres på objektivt grundlag, dvs. uden hensyn til god tro hos retserhververen in spe.
Det vil ses af disse betragtninger, at der er gode grunde til at formulere
den enkle sætning om, at der som minimum kræves god tro, men at
god tro ikke altid er nok. Men sætningen skal nu udvides med en tilføjelse om, at ond tro hos modparten kan få resultatet til at svinge i den potentielle retserhververs favør, hvis han selv er i god tro. Dette kan atter
udtrykkes ved det klassiske slagord: ond tro skader altid, mala fides semper nocet.
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1. Ophørsmåder – bliver kreditor fyldestgjort eller ej?
En privatretlig fordring kan ophøre på forskellige måder, og det kan være
hensigtsmæssigt at systematisere disse efter, om kreditor bliver fyldestgjort eller ej.
Ud fra dette grundhensyn kan ophørsmåderne inddeles således:
1. – Kreditor bliver fyldestgjort, nemlig gennem opfyldelse (»rigtig
ydelse«), a) modregning, b) deponering, c) datio in solutum, dvs. med en
anden ydelse end den aftalte,1 eller d) novation, dvs. gennem stiftelse af
en ny fordring. Mens a) opfyldelse gennem rigtig ydelse i sagens natur er
hovedreglen, hvorefter der opfyldes som aftalt, er b)-e) udtryk for en opfyldelse med en form for surrogat, der pr. definition er ligeværdig med
opfyldelse gennem rigtig ydelse.
2. – Kreditor bliver ikke fyldestgjort (fuldt ud), nemlig pga. a) ikkeudøvelse af retten: passivitet, præklusion eller forældelse, b) eftergivelse:
f.eks. familielån eller frivillig akkord, eller c) tvunget bortfald: gældssanering eller tvangsakkord. Mens a) naturligt hører hjemme i læren om skyldforhold, behandles frivillig akkord, gældssanering og tvangsakkord bedst i
insolvensretten.
Denne oversigt over ophørsmåder for privatretlig pligt danner samtidig
rammen om dette og de følgende kapitlers nærmere gennemgang af ophørsmåderne.

1. F.eks. hvor kreditor udtrykkeligt eller stiltiende accepterer at modtage en anden

ting, som han anser for lige så god som den købte.
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2. Når debitor betaler for lidt eller for meget
Betegnelsen »condictio indebiti«, der stammer fra romerretten, siger
egentlig det hele. Condictio2 betyder »stævning« eller »tilsigelse«, og
condictio indebiti var en særlig slags retssag, som prætoren havde udviklet med henblik på tilbagesøgning af en ugrundet berigelse fra sagsøgte,
idet »indebiti« betyder »det ikke skyldte«. Med andre ord: tilbagesøgning
af det ikke skyldte.
Condictio indebiti er dermed læren om, i hvilket omfang den, der betaler et beløb i urigtig formening om at skylde det, har krav på at få penge
tilbage (hhv. at få så meget tilbage, at pengene passer). Vi har ikke en lovregel, der nærmere regulerer condictio indebiti, og retstilstanden herom
må derfor siges at bero på en retssædvane på lovniveau. Men vi har længe
haft en lovmæssig definition af begrebet, nemlig i 1908-forældelseslovens
§ 1, stk. 1, nr. 6 (om forældelse af condictio indebiti-krav), defineret som
»betaling af, hvad nogen har ydet i urigtig formening om, at forpligtelse
hertil påhvilede ham«.3
Når D betaler sin gæld til K, kan det tænkes, at han enten betaler for
lidt eller for meget i forhold til, hvad der virkelig skyldes.
Betaler D for lidt, kan K som tungtvejende udgangspunkt kræve efterbetaling af forskelsbeløbet. I modsat fald ville der opstå en ugrundet
berigelse for D – og som vi skal se af næste afsnit, søger vi at undgå, at en
part kan få lov til at beholde en ugrundet berigelse; som udgangspunkt
skal han fralægge sig den igen.4
Dog kan »særlige omstændigheder« føre til, at K alligevel ikke kan
kræve efterbetaling af forskelsbeløbet, når D har betalt for lidt. Sådanne
2. Der ikke må forveksles med conditio = betingelse.
3. For at bringe condictio indebiti-krav ind under den korte forældelse var det nød-

vendigt at opregne dem positivt i 1908-loven, eftersom den 5-årige forældelse
kun gjaldt for de i denne lov opregnede typer af krav. – I modsætning hertil behøver FL 2007 ikke at definere eller opregne condictio indebiti, eftersom denne type
af krav blot falder ind under hovedreglen om 3 års forældelse i § 3, stk. 1, men
med mulighed for udskydelse af forældelsesfristens begyndelse i indtil 10 år regnet fra forfaldstidspunktet i tilfælde af K’s undskyldelige uvidenhed om relevante
faktuelle forhold, jf. FL 2007 § 3, stk. 2 og stk. 3, nr. 3.
4. Det gælder også som et generelt fællesskabsretligt princip, at en ugrundet berigelse som udgangspunkt skal betales tilbage, jf. EF-domstolens udsagn i præmis 84 i
Metallgesellschaft mod CIR, C-397/98 og C-410/98.
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»særlige omstændigheder« har – som det skal ses ikke blot ved condictio
indebiti, men i det hele taget ved berigelsesovervejelserne – relation til
begreberne god og ond tro, dvs. culpa (skyld).
Hvis nemlig 1) D var i god tro om, hvad han skulle betale, 2) K har
begået fejl, f.eks. i form af en forkert opkrævning mv., og 3) K reagerer
for langsomt med hensyn til at kræve efterbetaling, kan en konkret afvejning af de modsatrettede hensyn føre til, at K alligevel ikke kan
kræve efterbetaling, og at D dermed skal anses som den, der nu har betalt
sin gæld fuldt ud.
Som det ses, er vi allerede her dybt inde i objektive berigelseshensyn
contra subjektive culpahensyn, og det er i det hele taget afvejningen af
sådanne betragtninger, der indgår i præmisserne, når der er tale om 1) efterbetaling, fordi D betalte for lidt, 2) tilbagesøgning, fordi D betalte for
meget, dvs. spørgsmål om condictio indebiti, eller 3) passivitet som ophørsgrund for K’s krav mod D.
Afvejningen har i hvert enkelt tilfælde et betydeligt culpaelement i
sig, nemlig i form af en afprøvning af, hvem der er noget (eller hvem der
er mest) at bebrejde. De er dermed alle udtryk for, at 1) det objektivt
grundede ønske om at undgå en ugrundet berigelse, dvs. at der skal betales lige netop, hvad der skal betales, afvejes over for 2) subjektivt grundede overvejelser om, hvem der nærmest burde have undgået den opståede
situation.
Før vi går dybere ned i condictio indebiti, er det derfor mest hensigtsmæssigt at få den almindelige berigelsesgrundsætning på plads – og
herom handler derfor næste afsnit.

3. Berigelsesgrundsætningen
Udgangspunktet er, at den, der har modtaget en ugrundet berigelse, har
pligt til at fralægge sig den, dvs. at den, på hvis bekostning berigelsen er
indtrådt, har et udligningskrav mod den berigede.
Et berigelseskrav er ikke et erstatningskrav. Ved erstatningskrav fokuseres der på den skadelidtes tab – ved berigelseskrav fokuseres der på
den berigedes berigelse.
Forskellen kan synes rent teoretisk, men den er det afgjort ikke:
Kan K rette et erstatningskrav mod D, er det afgørende, at K’s tab
skal dækkes af D. Det er ikke afgørende, om K blev beriget gennem den
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erstatningspådragende handling – for der fokuseres jo på K’s tab. Erstatningskravet forudsætter culpa hos D.
Kan K rette et berigelseskrav mod D, er det afgørende, om D blev beriget, og det er D’s berigelse, han i så fald skal fralægge sig. Er berigelsen
gået tabt for D, uden at der er noget at bebrejde D i denne forbindelse, er
der intet for D at fralægge sig (hvis berigelsen bestod i kontanter, er det
dog ligegyldigt, hvordan de blev anvendt af D), og K’s krav mod ham er
dermed bortfaldet – for der fokuseres jo på D’s berigelse. Berigelseskravet forudsætter ikke nødvendigvis culpa hos D, men er et objektivt krav,
dog at culpaelementer som nævnt kan indgå i vurderingen.
Herefter skal der gives nogle praktiske eksempler på, hvordan berigelsesgrundsætningen tackler forskellige former for ugrundet berigelse:
Omstødelse efter KL: Her er udgangspunktet, at den begunstigede
»kun« skal fralægge sig den berigelse, han har opnået gennem den omstødelige transaktion, jf. KL § 75. I en række situationer, der pr. definition
betragtes som »grovere«, og som derfor har et culpaelement hos den begunstigede i sig, er det dog ikke nok, at han blot fralægger sig sin berigelse. I stedet opstår der et egentligt erstatningskrav mod ham, således at han
skal erstatte boets tab, uanset i hvilket omfang han selv blev beriget eller
ej, jf. KL § 76. Eksempler på disse grovere, culparelaterede tilfælde er betaling af gæld på særlig måde (§ 72) og utilbørlige kreditorbegunstigelser
(§ 74).
Et yderligere eksempel på berigelsesgrundsætningen er de forskrifter
om privat skifte af et dødsbo, der allerede blev omtalt foran i afsnit 6 om
debitorskifte:
Her består der en hæftelse hos de privat skiftende arvinger for afdødes
gæld, hvis de vælger at dele boet mellem sig, jf. dødsboskiftelovens
(DSL) § 27. Er boet insolvent, kan de dog vælge at bakke ud af hæftelsen
og lade skiftet overgå til bobestyrerbehandling, jf. DSL § 29. Udbakningsreglen forudsætter, at hver arving afleverer sin berigelse, jf. DSL §
104.
Endnu et eksempel på anvendelse af berigelsesgrundsætningen, og ligeledes fra dødsboskifteretten, er, at et dødsbo genoptages pga. forkert
arvefordeling i første omgang. Her skal arvinger, der har fået for meget
ved den første bobehandling, fralægge sig deres berigelse, jf. DSL § 104,
stk. 1, forudsat at skifteretten tillader genoptagelse af boet. Et sådant berigelseskrav kan opstå flere år efter afslutningen af den første bobehandling, og det er derfor indlysende, at ulempen herved skal afvejes over for
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1) den absolut hengåede tid (det objektive element) og 2) den forbigåede
arvings passivitet, regnet fra kundskabstidspunktet (det subjektive element).5
Også her illustreres – ligesom i eksemplerne fra KL’s omstødelsesregler – forholdet mellem berigelsesgrundsætningen og erstatningsretten: Foreligger der ond tro hos de modtagende arvinger, idet de f.eks. har afgivet urigtige oplysninger om arveforholdene til skifteretten, kan der rettes et almindeligt erstatningskrav mod dem, jf. DSL § 104, stk. 2. Dette
forældedes efter 1908-loven på 5 år fra forfaldsdagen, efter FL 2007 på 3
år fra skadens indtræden, jf. § 3, stk. 1, smh. med § 2, stk. 4, men begyndelsestidspunktet for forældelsen kan være udskudt pga. undskyldelig
uvidenhed om faktuelle forhold hos den forbigåede, jf. 1908-lovens § 2,
stk. 2, og FL 2007 § 3, stk. 2, efter FL 2007 dog længst i 10 år, jf. § 3, stk.
3, nr. 2. Det er derfor – og skal også være – mere byrdefuldt at blive
skyldner i henhold til et erstatnings- end til et berigelseskrav.
Endnu et berigelseseksempel, også fra dødsboskifterettens verden, er,
at den person, man troede var død, viser sig at leve i bedste velgående –
og nu kræver den formue tilbage, som man skiftede til hans arvinger. Der
er tre forhold, der hver for sig kan føre til et skifte, og i hvert fald nr. 2) og
3) af dem kan i særlige tilfælde føre til, at man skifter formuen tilhørende
en person, som alligevel ikke var afgået ved døden. De tre forhold er: 1)
En dødsattest, 2) en dødsfaldskendelse, jf. DSL § 5 (»anses for sikkert
...«) eller 3) en dødsformodningsdom, jf. BBL § 5 (enten fordi der er gået
5 år, siden man sidst sås i live, eller et halvt år, siden man sås i livsfare, jf.
§ 6).
Hvis det er en dødsfaldskendelse eller en dødsformodningsdom, der
har ført til skiftet, kan det dermed ske, at »afdøde« dukker op, og her skal
berigelsesgrundsætningen atter stå sin prøve (i lovreguleret form): Inden
for 10 år efter, at dødsformodningsdommen blev retskraftig ved ankefristens udløb, kan den borteblevne kræve sin formue tilbage, jf. lovens §
17, men modtagerne skal kun afgive hver deres berigelse, jf. § 18. Har de
handlet svigagtigt, f.eks. ved at skjule deres viden om »afdødes« rette
skæbne, gælder almindelige erstatningsregler, jf. § 22.
5. Jf. fra praksis TF:A 2001.321 V (genoptagelse efter 3 ½ år), T:FA 2005.243 V

(genoptagelse afskåret efter 2 års passivitet efter kundskab) og UfR 2004.644 V
(genoptagelse afskåret 6 ½ år efter dødsfald).
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Sammenfattende om berigelse kan man sige, at den, på hvis bekostning
berigelsen er indtrådt, kan kræve berigelsen tilbage fra den berigede. Det
modsatte resultat kan dog følge af 1) særlige omstændigheder i form af
passivitet eller culpa hos berigelseskreditor eller 2) lovmæssige frister, der
trækker en grænse for, hvor længe berigelseskravet består.
Der må dog til disse undtagelser gøres modifikation for de tilfælde,
hvor den berigede har handlet culpøst, dvs. erstatningspådragende, måske endog svigagtigt. I så fald viger berigelsesgrundsætningen pladsen for
erstatningsretten, og nu er det ikke blot berigelsen, der kan kræves tilbage,
men tabet, der kan kræves erstattet, og nu gælder der efter 1908forældelsesloven en 5-årig forældelse og efter FL 2007 en 3-årig forældelse,6 som meget vel kan være suspenderet pga. undskyldelig uvidenhed
hos kreditor.7
Nogle udslag af berigelsesgrundsætningen er blot eksempelvis følgende:
a. De insolvensretlige omstødelsesregler, når disse støttes på berigelsessynspunktet, jf. ovenfor.
b. De dødsboskifteretlige regler om genoptagelse og omfordeling af arven efter opdukken af oversete arvinger, jf. ovenfor.
c. Borteblevnereglerne om en borteblevens ret til sin formue efter et skifte pga. dødsformodning, jf. ovenfor.
d. Retten for en lejer eller bruger til at fjerne det, han har installeret i det
lejede eller lånte, hvis fjernelsen kan ske uden at ødelægge noget, dvs.
den såkaldte jus tollendi, dvs. retten til at fjerne det installerede.8 Afvejningen mellem lejeren som den, der har afgivet noget, og ejeren
som den berigede sker her således, at kan det indføjede fjernes uden
skade på ejendommen, må det fjernes, hvorved berigelsen afværges.
Kan det ikke fjernes uden skade, må berigelsen accepteres, jf. LL § 75,
stk. 1;
e. Det, der må antages at være hovedreglen ved condictio indebiti, nemlig
at det for meget betalte kan kræves tilbage, om end med en række vig6. Jf. FL 2007 § 3, stk. 1, regnet fra skadens indtræden, jf. § 2, stk. 4.
7. Jf. 1908-lovens § 2, stk. 2, og FL 2007 § 3, stk. 2-3.
8. Man taler om jus tollendi sine læsione prioris status, dvs. om retten til at fjerne

(det installerede), hvis det kan ske uden at ødelægge den tidligere tilstand.
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tige undtagelser som følge af den nævnte afvejning, nærmere nedenfor
i næste afsnit.

4. Condictio indebiti – hvornår det modtagne skal betales
tilbage
Efter denne gennemgang af berigelsesgrundsætningen er vejen banet for
at vende tilbage til condictio indebiti og se nærmere på dette begreb: D
har betalt noget, som han ikke skyldte K, eller D har betalt mere, end
han skyldte K. Kan D nu få det for meget betalte tilbage?
To modsatrettede hensyn skal herved afvejes over for hinanden: 1)
Berigelsesgrundsætningen taler for, at D kan få det for meget betalte tilbage, eftersom K ellers opnår en ugrundet berigelse, men 2) et modsatrettet indretningssynspunkt taler for, at K skal have lov at beholde det modtagne, fordi han har indrettet sig efter det.
Det, der i særlig grad kan få afvejningen til at vippe til én af siderne, er
den eventuelle forekomst af culpa hos en part, jf. nærmere nedenfor.
Vigtigst er det først at fastslå, om der overhovedet kan påvises en
hovedregel – enten en hovedregel om, at D kan tilbagesøge, eller en hovedregel om, at K kan beholde. Eller om vi snarere er helt på Herrens
mark, således at det i hvert enkelt tilfælde drejer sig om at afveje en række
konkrete momenter, som vi blot må nøjes med at have klar som redskaber.
Ganske meget taler for at fastholde det klassiske udgangspunkt, der
også blev antaget hos Ussing: »D« kan kræve det for meget betalte tilbage. Udgangspunktet må være, at fejl skal rettes, og at »K« ikke skal opnå
en berigelse på »D«’s bekostning.
En række forhold kan bestyrke dette udgangspunkt,9 særligt følgende:
1. – Ond tro (viden eller burde-viden) hos »K«, jf. princippet i aftl. § 32
om fejlskrift.

9. Dvs. at der i balancen mellem et berigelses- og et indretningssynspunkt gives be-

rigelsessynspunktet og dettes krav om korrektion af en begået fejl overvægt.
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Der kan f.eks. være tale om en tastefejl begået af »D«, som ved betaling via netbank
taster $ 100,000 i stedet for $ 10,000, men hvor »K« udmærket véd, hvilket beløb han
retteligt skal have, jf. UfR 2001.1560 V. Her skal »K« selvfølgelig ikke have lov at
beholde en berigelse på $ 90,000 på »D«’s bekostning.10

2. – Forkert opgørelse eller opkrævning fra »K«. Der kan være tale om
en rent talmæssigt forkert opgørelse, men opgørelsen kan også bero på en
dansk retstilstand, som viser sig at være fællesskabsstridig, hvorefter det
beløb, som det offentlige uretmæssigt har opkrævet, som udgangspunkt
kan kræves tilbage.11
3. – Forbehold fra »D« i forbindelse med betalingen, idet »D« allerede
da har en mistanke om ikke at skulle betale noget eller betale det fulde beløb. Et forbehold kunne have ændret resultatet i flere af de undtagelser,
der nævnes nedenfor.12 Forbeholdets virkning forudsætter, at »D« ikke
10. Forskellig fra denne situation er det, at den indtastende vil købe en post værdipa-

pirer og herved f.eks. tager fejl af stykstørrelse og samlet købsbeløb, hvorved han
kommer til at købe en større post end tilsigtet – og måske hurtigt efter lider et tab
pga. kursfald i de købte papirer. Når vedkommende selv kan foretage sådanne
køb over netbank mv., og når systemet i øvrigt er betryggende og rimeligt indrettet, må den fejltastende aktiekøber selv bære risikoen for et sådant forhold, jf.
Pengeinstitutankenævnets kendelse af 26. juni 2000 i sag 92/2000, hvor en kunde
selv foretog værdipapirhandel online, også i papirer på udenlandske kapitalmarkeder. Kunden handlede Olicomaktier direkte på Nasdaq, men misforstod ordreomfanget og købte 10.000 stk. aktier i stedet for som tilsigtet aktier for et nominelt beløb på 10.000 kr. Kunden indbragte sagen for domstolene, men også ved
Københavns Byrets dom af 1. oktober 2001 (gengivet i Pengeinstitutankenævnets
årsberetning 2001 s. 28) blev banken frifundet. Da handelen skete rent elektronisk, fandtes aftalelovens § 32 uanvendelig. Hverken aftalelovens § 36 eller erstatningsretlige regler kunne føre til, at banken blev ansvarlig for kundens tab.
Også Pengeinstitutankenævnets kendelse af 13. marts 2001 i sag 464/2000 (årsberetningen 2001 s. 53) frifinder banken i en sag, hvor kunden uforvarende købte
10.000 stk. aktier, i dette tilfælde i stedet for at købe for et handelsbeløb på
10.000 kr.
11. Jf. f.eks. ambisagerne UfR 1994.50 H, Bose m.fl., og sagerne om ulovlige danske
A/S-registreringsafgifter, EF-domstolens dom af 2. december 1997 i C-188/95,
Fantask.
12. Foran i kapitlet om produktansvar omtaltes det, at Danmark i 2006 måtte ændre
den daværende regel i PAL § 10, som – ud fra den fejlagtige formodning, at produktansvarsdirektivet var et minimumsdirektiv, ikke udtryk for totalhatrmonise-
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forholder sig passiv for længe efter betalingen, men gør noget effektivt for
at følge sit standpunkt op. Et forbehold, som »D« tager ved betalingen,
men som »K« afviser, og som »D« derefter frafalder, er selvsagt ikke at
betragte som et forbehold.13
4. – Dobbeltdækning hos »K« i tilfælde af, at han fik lov til at beholde
det modtagne.14
Når vi som her befinder os inden for udgangspunktet, hvorefter »D«
har et tilbagebetalingskrav, er det dog vigtigt at huske på, at tilbagesøgningskravet kan gå tabt ved forældelse – hvilket ikke helt sjældent i
praksis har ramt »D« (= en virksomhed), når denne har betale en afgift til
»K« (= staten) og afgiften senere viser sig at have været fællesskabsstridig.
Det vil her være den korte forældelsesfrist (1908-lovens 5-årige frist hhv. FL 2007’s
3-årige frist),15 der finder anvendelse. Den kan (både efter 1908-loven og efter FL
2007 § 3, stk. 2-3) være suspenderet pga. »D«’s undskyldelige uvidenhed om sit tilbagesøgningskrav, men hvis denne uvidenhed skal kunne suspendere fristen, skal uvidenheden være af faktuel karakter, ikke af juridisk karakter. Således kan f.eks. en uvidenhed om, hvordan retstilstanden retteligt skal forstås, ikke betragtes som undskylde-

ring – ville holde mellemhandleren objektivt ansvarlig for producentens produktansvar. Ved en dom fra EF-domstolen blev det fastslået, at direktivet ikke tillader
et sådant mellemhandleransvar. Herefter udtalte Højesteret i sagen om den yerseniaforgiftede grisesylte, UfR 2006.2535 H, at den daværende § 10 var ugyldig.
Følgelig skulle supermarkedet, der blot havde solgt grisesylten som mellemhandler, ikke kunne drages til ansvar. Men da supermarkedet uden forbehold havde
anerkendt sit ansvar, var det alligevel ansvarligt i videre omfang, end hvad direktivet kunne føre til. Med andre ord ville et forbehold fra supermarkedets side kunne have vendt sagen 180 grader. – Tænker man sig produktansvarssager, der allerede var afgjort inden EF-dommen, måtte det – i mangel af forbehold – have haft
sit forblivende ved den skete betaling i henhold til domfældelsen.
13. Jf. UfR 2006.2387 H om nægtelse af regulering af et beløb betalt for at frikøbe et
areal fra kommunal tilbagekøbsret.
14. Jf. f.eks. UfR 1978.908/2 H, hvor K fik både ferie med løn og feriegodtgørelse.
15. Jf. FL 2007 § 3, stk. 1.
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lig, end ikke hvis retstilstanden først afklares med en leading case fra Højesteret eller
EF-domstolen.16

5. Condictio indebiti – hvornår det modtagne kan beholdes
I følgende tilfælde brydes hovedreglen om tilbagebetaling, således at »K«
kan beholde det fra »D« modtagne, ikke skyldte beløb:17
1. – En efterfølgende aftale herom mellem »D« og »K«.18
2. – Fejl hos »D«, kombineret med god tro hos »K«.19
3. – Passivitet hos »D« med hensyn til tilbagesøgning, efter at »D« er
blevet opmærksom på eller dog burde være klar over, at beløbet ikke
skyldtes.
4. – Senere ny retsopfattelse viser, at beløbet ikke skyldtes, men dengang var betalingen i overensstemmelse med fast praksis.20 Et forbehold
fra »D« ved betalingen ville kunne ændre resultatet i disse tilfælde, således at der alligevel er et tilbagebetalingskrav – forudsat at der heller ikke
her udvises passivitet med hensyn til opfølgning af kravet.

16. På området for indkomstskatter (til forskel fra afgifter) er der dog specialregler i

17.
18.
19.

20.

skatteforvaltningsloven, som tillader genoptagelse af skatteansættelsen op til 5 år
tilbage efter afsigelse af dom i en sådan leading case.
Dvs. at der i afvejningen mellem et berigelses- og et indretningssynspunkt tillægges indretningssynspunktet overvægt.
F.eks. som led i et samlet forlig, jf. UfR 2005.1405 V.
Jf. f.eks. UfR 1975.648 V om fejlagtig betaling af et ejerskifteafdrag og UfR
2006.2904 V om nogle uigennemskuelige løntillæg, der var fejlberegnet og krævedes tilbage, men uden held.
Jf. f.eks. UfR 1992.763 Ø om rente af pantsat ejerpantebrevs hovedstol (efter UfR
1990.21 H, der fastslog, at panthaver ikke har ret til sådan rente).
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5. – »D« har fået sit tab ved fejlbetalingen dækket, således at en tilbagesøgning ville give »D« dobbeltdækning, og dermed en ugrundet berigelse.21
6. – Sociale hensyn til »K«, f.eks. hvor der er tale om modtagelse af løn,
pension eller underholdsbidrag. Dog vil grov uagtsomhed eller bevidst
urigtige oplysninger fra K føre tilbage til hovedreglen om pligt til tilbagebetaling til D.
7. – Forældelse af tilbagesøgningskravet (eller at kravet rammes af andre lovmæssige frister). Oftest vil kravet være underkastet den korte forældelsesfrist (1908-lovens 5-årige hhv. FL 2007’s 3-årige, jf. FL 2007 §
3, stk. 1). Forældelsen vil som nævnt ovenfor ikke være suspenderet pga.
vildfarelse om retstilstanden (hverken efter 1908-loven eller FL 2007),
f.eks. i de vigtige tilfælde, hvor retstilstanden først afklares senere, hvorefter det da står klart, at f.eks. en afgift ikke skulle være betalt som opkrævet.
Vigtige eksempler på afskæring som følge af en ubønhørlig håndhævelse af den korte
forældelsesfrist, regnet fra afgiftens erlæggelse, er f.eks. følgende: a) Virksomhedernes krav på tilbagesøgning af for meget betalte afgifter for registrering af selskaber, jf.
UfR 2000.1953 H. b) Urigtig kommunal fordeling af selskabsskatter, jf. UfR
2006.2593 H.22 c) Forkert opkrævning af importafgift, jf. UfR 2006.2551 H.23

21. Jf. atter ambisagerne, hvor tilbagesøgning blev afskåret, hvis den virksomhed, der

uretmæssigt var blevet afkrævet ambi, havde overvæltet afgiften på priserne, jf.
UfR 1994.430 H, Denkavit. Var produktet nemlig ikke prisfølsomt, kunne virksomheden forhøje prisen med ambien og dermed overvælte denne på næste omsætningsled.
22. Indsigelse om den forkerte fordeling skulle være gjort inden 3 måneder, jf. § 12,
stk. 3, i lov om kommunale skatter.
23. Virksomheden D havde betalt afgifter til staten K i årene 1995-97. EF-domstolen
omplacerede nomenklaturen (opkrævningskategorien) ved dom i 2000. D rejste
krav om tilbagebetaling den 14. marts 2001. Forordningen bag afgiften havde en
tilbagesøgningsfrist på 3 år. Hermed kunne indbetalinger tilbage til 14. marts
1998 kræves tilbage. Men alt fra denne D var jo indbetalt 1995-97. Derfor var der
intet at kræve tilbage, og condictio indebiti kravet var derfor i sin helhed fortabt
gennem forældelse.
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8. – Et særligt praktisk behov for en endelig opgørelse i forbindelse
med betalingen.24

24. Jf. f.eks. UfR 2006.2387 H om en grundejers betaling af et beløb for at frikøbe et

areal fra kommunens tilbagekøbsret. Ved indbetalingen af beløbet, der var beregnet ud fra den offentlige ejendomsvurdering på beregningstidspunktet, tog grundejeren forbehold for regulering af ejendomsværdien, som kort efter nedreguleredes. Alligevel ansås betalingen for at være endelig, fordi frikøbsprisen blev beregnet efter helt faste og enkle regler, som grundejeren var bekendt med.
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1. Behovet for at kunne modrege
Modregning (= »tvungen modregning«)1 er udtryk for, at krav og modkrav mellem samme parter fratrækkes hinanden, så der kun skyldes differencen. Det ene krav ophører dermed, mens det andet krav nedsættes
med det beløb, der er bragt i modregning. D skylder K 100, men K skylder samtidig D 70. Efter modregningen skylder D kun 30 til K, og K
skylder ikke længere D noget.
Der er mange reale grunde til at tillade tvungen modregning, hvor
den ene part tvinger den anden til at tåle modregning. Blandt disse grunde
kan fremhæves: 1) Samtidighedsgrundsætningen, dvs. princippet om
ydelse mod ydelse, taler herfor. Skal jeg betale min gæld til dig, så skal du
samtidig betale din gæld til mig. 2) Der er ingen fornuftig grund til, at jeg
fuldt ud (= brutto) skal betale min gæld til dig – og derefter risikere, at du
ikke kan betale din gæld til mig. 3) Jeg har sikkerhed i et værdifuldt formuegode, nemlig i min egen gæld til dig.
Der er et praktisk behov for en terminologi, der tager højde for, at begge parter er både i en kreditor- og en debitorposition, hvorfor terminologien »debitor« og »kreditor« er utilstrækkelig. Normalt bruger vi derfor betegnelserne »hovedmanden« og »modregneren«: Hovedmanden H er
kreditor i henhold til hovedkravet. Dettes debitor er modregneren M –
som samtidig er kreditor i henhold til modkravet mod H. H har f.eks. 100
til gode hos M, som samtidig har 70 til gode hos H.

1. Til forskel fra aftalt modregning.
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2. Nogle praktiske eksempler
Ofte er modregning så naturlig, at vi næppe tænker over den, men modregning kan også nogle gange komme som en overraskelse for den, der
har penge til gode, og som regnede med at modtage dem ubeskåret.
Nogle eksempler på modregning er:
1. – H har solgt et landbrugsareal til kommunen M og skal nu have købesummen på 100 for arealet, men må tåle, at M bringer frigørelsesafgiften
på 30 (som udløses ved overgang fra landzone til byzone) i modregning
(tallene og forholdet mellem dem er tænkte). H får derfor kun 70 udbetalt
af købesummen.
2. – Landmanden H skal have hektarstøtte på 100, men må tåle, at det offentlige (M) bringer hans skatterestancer mv. på 30 i modregning. H får
derfor kun en støtte på 70.
3. – H er frifundet efter en straffesag og skal have en erstatning på 30 fra
det offentlige (M), men må tåle, at M bringer hans restancer fra skat, forskudsvis udlagte børnebidrag mv. på i alt 100 i modregning. H får derfor
intet udbetalt af sin erstatning, men skylder nu »kun« det offentlige 70. I
dette eksempel var modkravet større end hovedkravet, men dette er selvsagt ikke til hinder for modregning. Modkravet bliver dermed ikke fyldestgjort fuldt ud gennem modregningen, men reduceret.
4. – Har H penge stående (dvs. indlån) i banken M, f.eks. et indlån på
30, men skylder samtidig penge til M i henhold til et forfaldent, uindfriet
banklån, f.eks. på 100, må H tåle, at M bringer banklånet i modregning
over for indeståendet på indlånskontoen. H har herefter ikke længere noget indlån i banken, men skylder til gengæld nu »kun« banken 70. Atter et
eksempel på, at modkravet oversteg hovedkravet.
Under en retssag eller voldgiftssag fremsættes der af sagsøgte M (=
indklagede i voldgiftssagen) ikke helt sjældent et modkrav over for sagsøgeren H (= klageren i voldgiftssagen). Det er jo ellers sagsøgeren H (=
klageren), der har anlagt sagen med påstand om at få dom for at krav mod
sagsøgte H – men nu skifter rollerne, idet M under sagen fremfører et
modkrav mod H.
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Det skal i så fald fremgå af M’s påstand, om der er tale om 1) et modkrav til kompensation, dvs. et modkrav, der blot fungerer som en indsigelse over for H’s påstand, og som i yderste konsekvens kan få H’s krav mod
M til at »gå i 0«, eller 2) et modkrav til selvstændig påstand, dvs. en ny,
uafhængig påstand, som – hvis modkravet viser sig holdbart og er større
end hovedkravet – kan få sagens resultat til at blive det stik modsatte af,
hvad H havde tænkt sig ved sagens anlæg, nemlig at det nu er H, der
dømmes til at betale M et beløb.
Hvis et modkrav under en retssag fremsættes til selvstændig dom, skal der betales
retsafgift af det, eftersom det er en selvstændig påstand. Hvis det derimod kun fremsættes til kompensation, er det blot at betragte som en indsigelse (et anbringende), og
dette koster ikke retsafgift.
Også i henseende til sagsomkostninger gør det en forskel, om modkravet var til
kompensation eller selvstændig dom. Modkrav til kompensation var blot én (blandt
flere) indsigelser, hvorimod modkrav til selvstændig dom forøger den sagsgenstand,
der tvistes om, og dermed også sagens omkostninger, eftersom disse er afhængige af
sagsgenstanden.
Man kan forestille sig dette på en lineal med et 0-punkt: Sagsøgeren H fremsætter
et krav, der rækker ud til »plus 5«, men sagsøgte M fremsætter et krav, der modsatrettet rækker ud til »minus 4« – han vil ikke blot frifindes for H’s krav på 5, men vil også selv have dom for 4. Den sagsgenstand, der tvistes om, er da summen af 5 og 4,
dvs. 9.2

Også under en udlægsforretning i fogedretten, hvor rekvirenten H søger
udlæg for sit krav i henhold til dom, forlig, gældsbrev mv., kan rekvisitus
M bringe modkrav i modregning, således at der alene kan gøres udlæg for
forskelsbeløbet. Modregning forudsætter her, at M har et 1) eksigibelt og
2) anerkendt eller dog »klart« modkrav mod H, jf. rpl. § 522.

3. Fire grundbetingelser for modregning
Der er fire grundbetingelser for, at tvungen modregning kan finde sted.
Som en primitiv huskeregel kan man betegne dem KAI-K, idet betingel-

2. Se nærmere om sondringen mellem de to typer af modkrav Lindencrone & Wer-

lauff: Dansk retspleje s. 209 og 271.

199

§ 16. Modregning

serne er 1) komputabilitet (K), 2) afviklingsmodenhed (A), 3) identitet (I)
og 4) klarhed (-K).
Dette kan nærmere uddybes således:
1) Kravene skal være komputable, dvs. de skal kunne sammentælles3 –
og dermed også kunne fratrækkes hinanden, hvilket jo er modregningens kendemærke. Idet jeg springer en række klassiske og lettere fortærskede eksempler om modregning af forskellige typer af realydelser
over,4 koncentrerer jeg mig i det følgende om modregning af pengekrav i pengekrav – og her er det relativt enkelt, idet penge må anses for
indbyrdes komputable, også hvis der er tale om forskellige (gængse)
valutaer.
2) Kravene skal være afviklingsmodne, dvs. at a) frigørelsestiden skal
være kommet for hovedkravet, idet M jo tvinger H til at modtage betaling, og b) forfaldstiden skal være kommet for modkravet, idet M jo
tvinger H til at betale.
3) Der skal foreligge identitet, idet a) hovedkravets kreditor (H) skal være identisk med modkravets debitor, og b) modkravets kreditor (M)
skal være identisk med hovedkravets debitor.
4) Modkravet skal have en vis grad af klarhed. Det kræves imidlertid ikke, modkravet er retskraftigt i den forstand, at det er fastslået ved dom,
forlig eller erkendelse. Modkravet kan således godt være bestridt af H
– og ikke helt sjældent vil dette være tilfældet.
Hvis M erklærer modregning med et formodet »modkrav«, som senere viste sig ikke at bestå (eller ikke at kunne bringes i modregning), har M misligholdt sine forpligtelser over for H, eftersom M jo ikke effektivt betalte, hvad han skyldte H.
Den misligholdelse, som dette indebærer fra M’s side over for H, skal defineres på
objektivt grundlag, dvs. uden refleksioner over, hvad M troede og mente, da han foretog modregning.
Da den ydelse, M skulle have præsteret over for H, men som nu helt eller delvis
udeblev pga. en retsstridig modregningserklæring, er en pengeydelse og dermed en
genusydelse, ifalder M erstatningsansvar over for H for dennes tab på et strengt
grundlag.
Det vil ses, at det atter var standpunktsrisikoen, der spillede ind her: M indtog
det standpunkt, at han havde et modkrav mod H. Derfor erklærede han modregning
og undlod at betale, hvad han skyldte H. Men modkravet eksisterede ikke (eller ikke i
3. Af latin: computare = at sammentælle, heraf atter ordet »computer«.
4. Canadisk hvede mod »hvede« uspecificeret etc. etc.
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det påberåbte omfang) – og dermed misligholdt M sine forpligtelser over for H. Dette
får sædvanlige misligholdelsesfølger, f.eks. erstatningspligt, hævebeføjelse hos H i
tilfælde af, at der foreligger et gensidigt bebyrdende retsforhold, etc.5

4. Indskrænket eller udvidet modregningsadgang
Vi kommer nu til nogle situationer, som indebærer enten en indskrænkning eller en udvidelse af M’s foran beskrevne modregningsadgang, set i
forhold til udgangspunktet.
Erfaringsmæssigt kan det være vanskeligt at skabe overblik over disse
afvigelser fra udgangspunktet. Det bliver imidlertid nemmere at bevare
overblikket, hvis man gør sig klart, at det i hvert enkelt tilfælde drejer sig
om at stramme eller slække på én af de grundlæggende modregningsbetingelser.
Det vil i de følgende to afsnit om hhv. indskrænket og udvidet modregningsadgang ses, at der 1) ved den indskrænkede modregningsadgang typisk sker en stramning af 1.1) betingelsen om komputabilitet (K),
dvs. at penge alligevel ikke altid kan modregnes i penge, eller 1.2) af betingelsen om klarhed (-K), således at der kræves mere end klarhed, eventuelt egentlig retskraft, og 2) at der ved den udvidede modregningsadgang enten slækkes på betingelsen om afviklingsmodenhed (A) eller på
betingelsen om identitet (I).6
Et par bemærkninger om retsgrundlaget for adgangen til modregning og for udvidet eller indskrænket modregningsadgang vil være på deres plads: A) Retsgrundlaget for de almindelige modregningsbetingelser
er en retssædvane på lovniveau – således som det i det hele taget gælder
for meget store dele af læren om skyldforhold. B) Retsgrundlaget for en
5. Se f.eks. UfR 2000.1980 H om en eneforhandling af en selvkørende trillebør. Par-

ternes tidligere aftale havde regler om kontantrabat, og forhandleren mente, at
disse var stiltiende videreført. Derfor modregnede han 3 pct. kontantrabat, 34.000
kr., i sine betalinger, men dette var uberettiget, og det var derfor berettiget at hæve forhandleraftalen med ham – så en retsstridig modregning af 34.000 kr. kostede ham eneforhandlingen.
6. I den primitive huskeregel »KAI-K« bruger vi således en stramning af det første
K (K) eller af det andet K (-K) til at definere en indskrænket modregningsadgang,
og vi bruger en slækkelse af A’et (A) eller af I’et (I) til at definere en udvidet
modregningsadgang.
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indskrænket eller udvidet modregningsadgang vil i hvert tilfælde enten
være enten 1) en tilsvarende retssædvane på lovniveau, 2) eller en lovbestemmelse eller 3) parternes aftale. Det vil fremgå af det følgende, hvad
der i hvert enkelt tilfælde udgør hjemlen.
I de følgende to afsnit markeres det med hhv. (K), (A), (I) eller (-K),
om det er komputabilitets-, afviklingsmodenheds- eller identitetsbetingelsen, der er rørt ved. I enkelte tilfælde er der gennem lov eller aftale
strammet på det foran nævnte klarhedskrav (-K), typisk således at der ikke kun kræves klarhed som betingelse for modregning, men at der kræves
et retskraftigt modkrav, der enten er erkendt eller fastslået ved dom (eller
voldgiftskendelse).
I nogle af tilfældene – f.eks. hvor komputabilitetsbetingelsen skærpes, så øremærkede
krav skal betales effektivt – gøres der jævnligt alligevel en undtagelse, som typisk vil
dreje sig om konneksitet, dvs. at modkravet udspringer af samme retsforhold, evt. tillige at modkravet skal have en særlig kvalificeret (eventuelt dadelværdig) karakter, jf.
f.eks. eksemplet nedenfor om den helt undtagelsesvise mulighed for at modregne i feriepenge eller i løn under ferie.

5. Indskrænket modregningsadgang – skærpede krav til
komputabilitet eller klarhed
Indskrænket modregning falder i to hovedgrupper, der er karakteriseret
ved, at det reelt er komputabilitets- og/eller klarhedsbetingelsen, der er
strammet på. Stramningen sker enten 1) ved lov eller ud fra retsforholdets natur eller 2) på grundlag af parternes aftale. Begge kategorier er
præget af, at en effektiv betaling anses for at være nødvendig – og enten
er det lovgiveren, der har foreskrevet dette, eller også er det parterne selv
gennem deres aftale.
A) De tilfælde, hvor det ved lov mv. er anset nødvendigt, at der sker en
effektiv betaling uden mulighed for modregning, dvs. hvor en betaling er
øremærket, er følgende:
1) Løn, pensioner mv. kan normalt ikke mødes med modregning (K),
undtagen hvor der er tale om konnekse modkrav (f.eks. i form af regulering af lønnen, arbejdsretlig bod mv.). Medarbejderen er H, arbejdsgiveren er M.
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Også i feriepenge og løn under ferie er der indskrænket modregningsadgang, jf. ferielovens § 39. Man kan opdele dette således:
a) Har medarbejderen begået et retsstridigt forhold, således at der tilkommer arbejdsgiveren et forfaldent krav, og er dette modkrav fastslået ved erkendelse7 eller
dom, kan der modregnes i feriepenge hhv. i løn under ferie. Man kan udtrykke det således, at der her foreligger et kvalificeret, retskraftigt modkrav. Her er der således sket
to stramninger i de almindelige modregningsbetingelser: Komputabilitetskravet er
strammet gennem et krav om konneksitet, og klarhedskravet er strammet gennem et
krav om retskraftigt modkrav.
b) Under samme betingelse om retsstridigt forhold, men hvor der ikke er erkendelse eller dom, kan arbejdsgiveren tilbageholde feriepengene hhv. lønnen under ferie,
hvis der er anlagt retssag, fagretlig sag er indledt, medarbejderen er anmeldt til politiet, eller medarbejderen er sigtet. Men kan udtrykke dette således, at der foreligger et
kvalificeret sandsynligt modkrav.

2) En række pensionskonti kan ifølge særskilte lovbestemmelser ikke gøres til genstand for bankens modregning (K). Det gælder f.eks. konti for
kapitalpension, ratepension, indexkonti mv, og dette viser sig f.eks. ved
kundens bankskift, hvor den tidligere bank inden kontoens overførsel til
en ny bank meget gerne ville have haft lov til at modregne sine forfaldne
krav på kunden – men dette er afskåret. Kunden med pensionskontoen er
H, banken er M.
3) Et aktie- eller anpartsselskabs krav på indskud af kontant- eller realværdier ved aktie- eller anpartstegning skal opfyldes effektivt og kan som
hovedregel ikke gøres til genstand for modregning (K), idet også sådanne
penge er øremærkede.8
4) En banks pligt over for garantimodtageren i henhold til en bankgaranti kan i visse tilfælde ikke mødes med modregning af bankens krav.
Garantimodtageren er H, banken er M.
Der må sondres således:
7. En undladelse af at protestere mod en bortvisning indebærer ikke i sig selv en er-

kiendelse, og modregning i en sådan situation er derfor ikke berettiget, jf. UfR
2007.270 SH.
8. Jf. AL § 13, stk. 2, 1. led, og ApL § 13, stk. 2. Dog kan modregning ske 1) i et
A/S med bestyrelsens samtykke dertil, jf. AL § 13, stk. 2, 2. led, og 2) i et A/S eller ApS, såfremt forskrifterne om gældskonvertering til aktier eller anparter iagttages, jf. AL § 33 a og ApL § 40. Selskabet med kravet på indskuddet er H, aktietegneren er M.
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a) Når banken (= M) har udstedt garantien direkte til garantimodtageren (= H), dvs.
ikke blot udstedt den til garantirekvirenten, som har videretransporteret den, er
banken direkte forpligtet over for garantimodtageren, og modregning med bankens
krav på garantirekvirenten er da udelukket (I.). Her svigter identitetsbetingelsen jo.
b) Derimod kan banken ganske udmærket bringe bankens krav på garantimodtageren
selv i modregning (I.) – her er identitetsbetingelsen jo opfyldt.9
Det, der normalt udelukker modregning i bankgarantier, er således ikke komputablittsbetingelsen (K.), dvs. ikke overvejelser over garantibeløbets »øremærkede«
natur – men derimod noget så simpelt, som at identitetsbetingelsen svigter (I.).

B) De tilfælde, hvor det gennem parternes aftale er anset nødvendigt, at
der sker en effektiv betaling uden mulighed for modregning, dvs. hvor en
betaling er øremærket, er f.eks. følgende:
– I f.eks. leasingkontrakter er det normalt aftalt, at leasingtageren (=
M) ikke kan bringe sine formodede krav i anledning af mangler ved det
leasede i modregning over for sin pligt til effektivt at betale leasingydelserne til leasingselskabet (= H).
Det er herved klarhedskravet, der er strammet (skønt aftalen kunne se ud, som om enhver modregning er afskåret). Hvis nemlig leasingtageren (M) opnår dom eller erkendelse for sit modkrav mod leasingselskabet (H), må et sådant retskraftigt modkrav
kunne bringes i modregning. – Aftalen om indskrænket modregning må være gyldig
over for en erhvervsdrivende leasingtager, men ikke over for en forbruger som leasingtager. Over for sidstnævnte må gælde de almindelige modregningsbetingelser,
dvs. at modkravet blot skal opfylde klarhedskravet. Heller ikke en lejer af en beboelseslejlighed kan gennem aftale afskæres fra modregning.

– Det kan i en samarbejdsaftale, leveringsaftale mv. være aftalt, at en
part, der mener at have et modkrav i anledning af den anden parts formodede misligholdelse, ikke skal kunne bringe dette formodede modkrav i
modregning, så længe der ikke foreligger erkendelse eller dom (voldgiftskendelse).
Her er det således atter klarhedskravet, der strammes, således at det
bliver til et krav om retskraftigt modkrav. En sådan aftale reducerer ikke
blot rækkevidden af standpunktsrisikoen, men kan også udgøre en beskyttelse af den svage part i aftalen, idet den stærkere part ikke gennem teme-

9. Jf. f.eks. UfR 2006.1873 V.
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rær modregningserklæring skal kunne udtørre pengestrømmen til den
svagere part og dermed økonomisk kvæle denne.

6. Udvidet modregningsadgang – afsvækkede krav til
afregningsmodenhed eller identitet
Udvidet modregning falder i en række hovedgrupper, der er karakteriseret
ved, at det reelt er betingelsen om afregningsmodenhed eller identitet,
der er slækket på.
Ligesom ved stramningerne, der omtaltes i det foregående afsnit, sker
slækkelsen enten 1) ved lov eller ud fra retsforholdets natur eller 2) på
grundlag af parternes aftale.
A) Udvidet modregningsadgang relateret til betingelsen om afviklingsmodenhed foreligger i følgende tilfælde:
1) Ved konnekse krav og modkrav. Konneksitet foreligger, når krav og
modkrav udspringer af samme retsforhold. Her gælder et nettoprincip, således at der kun skyldes forskelsbeløbet. Dette gælder principielt fra stiftelsestidspunktet, dvs. ex tunc, ikke kun fra modregningserklæringen, dvs.
ex nuns. Endog et ikke-retskraftigt modkrav, der f.eks. har mistet sin retskraft pga. forældelse eller præklusion, kan på denne måde bringes i modregning over for et konnekst hovedkrav.10
Hvis f.eks. en lejer L af et erhvervslejemål har aftalt i lejekontrakten med udlejeren U,
at U for L’s regning skal indrette det lejede på en bestemt måde, kan der tænkes at
indtræde forældelse af U’s krav mod L for refusion af indretningsudgifterne, idet U
opkræver disse hos L, men undlader at følge kravet op trods L’s manglende betaling.
Hvis f.eks. refusions kravet er 40.000 kr., og U har indbetalt et kontant depositum på
25.000 kr., og L fraflytter efter forældelsesfristens udløb og kræver sit depositum tilbage, vil opgørelsen være som følger:
L’s krav på tilbagebetaling af depositumet er 25.000 kr., men heri bringer U et
konnekst modkrav til modregning. Modkravet på de 40.000 kr. er ganske vist forældet, men de 25.000 kr. svarende til L’s hovedkrav kan fortsat modregnes i det kon10. Det er et stående spørgsmål, om konneks modregning er betinget af en modreg-

ningserklæring. Det rigtigste svar herpå må være benægtende – men det kan følge
af modkravets retlige beskaffenhed, at en form for erklæring er nødvendig for at
bevare kravet, f.eks. en reklamation i anledning af et køberetligt mangelskrav.
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nekse hovedkrav, således at L intet skal have tilbagebetalt. Det overskydende krav på
15.000 kr. bortfalder som forældet.

2) Ved modregning i konkurs, jf. KL § 42. Her kan modregnes, »... selv
om fordringen [mod fallenten] ikke var forfalden ...«, dvs. at konkurskreditor M’s modkrav mod fallenten H ikke behøver at være forfaldent. Det
er indlysende, at adgangen til modregning er særligt vigtig, når hovedmanden H er gået konkurs. Hvis M skylder boet 100.000 og skal betale
hele dette beløb, men har et modkrav på 80.000 kr. og kun kan få f.eks.
1.000 kr. i dividende heraf, skal M tage 99.000 kr. op af lommen. Kan han
modregne, skylder han netto kun boet 20.000 kr., som han skal tage op af
lommen. Bortset fra afviklingsmodenheden skal øvrige modregningsbetingelser være opfyldt.
B) I en lang række tilfælde afsvækkes kravet om identitet, enten fordi
dette følger af lov, af aftale eller af selve retsforholdets natur. Til disse situationer hører følgende:
1) Når staten vil modregne, dvs. når staten er M, betragtes alle grene af
staten som én juridisk enhed, jf. også loven af 2006 om »én skattekonto«
samt de i 2007 gennemførte ændringer af lov om opkrævning og inddrivelse.11 Denne identitet virker ikke den anden vej, dvs. når det er staten,
der mødes med modregning. Således kan en entreprenør M, der udfører
entreprise for politimesteren i Aalborg (som er en del af staten, nemlig Justitsministeriet), ikke bringe sit entreprisekrav (modkravet) i modregning
over for et krav på skatterestance, der tilkommer staten, H.
2) Hvis et simpelt gældsbrev overdrages fra K1 til K2, og gældsbrevets
D har et modkrav mod K1, kan han bringe dette modkrav i modregning
over for K2 – hvorved identiteten jo udvides: a) Er modkravet konnekst,
kan det uden videre modregnes, jf. gbl. § 27. b) Er modkravet ukonnekst,
kan det kun modregnes mod K2 under de betingelser, der fremgår af gbl.
§ 28. Den vigtigste betingelse er, at modkravet skal være opstået, før D
11. Loven indeholder nu objektiverede og ensartede kriterier for, i hvilken rækkeføl-

ge fordringer, der er under opkrævning og inddrivelse, dækkes ved modregning –
den såkaldte dækningsrækkefølge. Også skattekrav, der er omfattet af samlevende
ægtefællers subsidiære skattehæftelse, kan nu bruges til modregning. Modregning
efter disse regler er blevet nemmere, efter at alle borgere og virksomheder har
skullet udpege en såkaldt Nemkonto, hvortil alle udbetalinger fra det offentlige
overføres.
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fik formodning om overdragelsen fra K1 til K2. I vor H- og M-terminologi er D = M, mens K2 = H.12
3) Et krav mod et interessentskab kan bringes i modregning over for en
gæld til en hvilken som helst af interessenterne. Kravet mod I/S’et er jo et
krav mod alle interessenterne. De bliver derfor i vor terminologi alle til
H’er. Den fælleskreditor (= M), der har penge til gode hos I/S’et, kan derfor bringe dette krav mod I/S’et i modregning over for sin gæld til en hvilken som helst af interessenterne. At I/S’et er H, gør dermed alle interessenterne til H, og dette giver som følge af den udvidede identitet også M
en udvidet modregningsadgang.13
For at gøre denne udvidede modregningsadgang helt håndfast: En interessent H har et
krav mod M. M har et krav mod det I/S, hvori H er interessent. Forudsat at de øvrige
modregningsbetingelser er opfyldt, kan M bringe sit krav mod I/S’et i modregning
over for H, eftersom I/S’ets gæld også er interessenten H’s gæld.

4) En koncern, dvs. en flerhed af koncernforbundne selskaber, kan blive
udsat for aftalt udvidet modregning. Dette er f.eks. tilfældet, hvor der med
en bank oprettes en såkaldt koncernkonto. Den indebærer, at banken anser
alle de omfattede koncernselskaber som én kunde. Indlån i banken tilkommer dem alle, og udlån fra banken hæfter de alle for. Med en sådan
stærkt udvidet identitet foretages der netting, dvs. nettoberegning. Hvis
12. Det vil ses, at M herved får to personer at gøre sit modkrav gældende overfor:

dels K1 (som et almindeligt krav), jf. gbl. § 1, dels K2 (= H, som et modkrav), jf.
gbl. §§ 27 eller 28. Dette er også nødvendigt, for ellers ville transporten fra K1 til
K2 jo berøve D den modregningsadgang, han havde som en særlig fyldestgørelsesmulighed. Det er derfor nødvendigt at konvertere hans mistede modregning
mod K1 til summen af et almindeligt krav mod K1 og en modregningsmulighed
mod K2. – Også ved overdragelse fra K1 til K2 af et negotiabelt gældsbrev får D
denne særlige modregningsadgang, jf. gbl. §§ 15 og 18, nu blot under forudsætning af ond tro hos K2. – Den her beskrevne udvidede modregningsadgang må
anses for at være en real nødvendig for at undgå, at D’s modregnings- og dermed
fyldestgørelsesmulighed svækkes, ved at hans K (= K1) transporterer fordringen
(= hævedkravet) til en anden.
13. Denne udvidede modregningsadgang virker ikke den anden vej: En særkreditor
M, der har krav mod en interessent, har netop kun sit krav mod denne H, og han
kan derfor ikke bringe dette modkrav i modregning over for sin gæld til I/S’et.
I/S-gæld er også interessentgæld, men interessentgæld er ikke I/S-gæld, jf. UfR
1967.48 H.
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summen af plusser og minusser er et indestående, har koncernen under ét
et indestående i banken. Hvis summen er modsat, skylder koncernen under ét penge til banken.14
5) En koncern kan blive udsat for tvungen udvidet modregning. Udgangspunktet er, at hvert selskab i koncernen er selvstændig bærer af ret
og pligt, men i »særlige tilfælde« kan der statueres identifikation, særligt
når flere selskaber har været drevet som én virksomhed.15

14. Det er indlysende, at koncernen har sin interesse heri: Selskab S1 har måske 2

mio. kr. indlån i banken til 2 pct. rente, mens S2 skylder 5 mio. kr. til banken til 6
pct. Det er indlysende, at det for koncernen som helhed er mest fordelagtigt, at
den under ét betragtes som den, der kun skylder banken 3 mio. kr. til de 6 pct. i
rente. Når der kan modregnes, indebærer dette indirekte, at indlån forrentes med 6
pct. i stedet for kun 2 pct. – Også for banken er det – bortset fra den mistede rente,
jf. ovenfor – en fordel, eftersom banken nu ikke kun har én skyldner på det enkelte banklån, men derimod samtlige koncernselskaber som solidarisk hæftende
selvskyldnere. – Selskabsretligt indebærer en koncernkonto en række indbyrdes
mellemværender mellem selskaberne, men en koncernkonto er tilladt dels pga.
AL § 115 a, stk. 1, om lovlige koncernlån, dels – og navnlig – som følge af, at et
forretningsmæssigt begrundet mellemværende, der er i hvert enkelt selskabs interesse, slet ikke betragtes som et lån i § 115, stk. 1’s forstand. Det har været overvejet at lovregulere koncernkonti med betingelser ad modum fusion, men det er
der næppe brug for. Tyskland har i 2007 kodificeret (blandt andet) adgangen til
koncernkonti.
15. Således har staten som debitor i henhold til S1’s krav på tilbagebetaling af fællesskabsstridig ambi-afgift bragt den besparelse, som S2 fik, i modregning over for
S1, jf. TfS 1998.153 Ø. Staten er i vor terminologi M, mens S1 er H. Modkravet
er et uselvstændigt modkrav, som kan gøres gældende over for en erstatningssøgende skadelidt, nemlig et krav på, at erstatningskravet reduceres med den besparelse, skadelidte har fået (compensatio lucri cum damno = modregning af det indvundne i det tabte). Netop når S1 og S2 på tværs af de juridiske enheder har virket
som én virksomhed, må sådan modregning være berettiget, jf. Erik Werlauff i TfS
1998, 178 om koncern-enhed og ambikrav. – Se også TfS 1998.153 Ø, hvor en
hovedaktionærs vinding ved indførelsen af den EU-stridige afgift ambi blev modregnet i selskabets krav på tilbagebetaling af ambi, idet de fungerede som én virksomhed, jf. Erik Werlauff i TfS 1998, 178, samt TfS 2001.232 H og TfS 2001.233
H, der konkret identificerer en andelshaver (der havde tab på ambien) med andelsselskabet (der havde gevinst på samme). I TfS 2002.435 Ø blev der statueret
identifikation (her: mellem udlejeren og den lejer, som han undlod at overvælte
ambien på), idet udlejeren sammen med sin familie beherskede det selskab, der
var komplementar i det K/S, der var lejer, og landsretten fandt, at der forelå »et til
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6) I forbindelse med et betalingssystem (checkclearing, værdipapirclearing mv.) kan der være indgået en såkaldt nettingaftale16 for at undgå, at
én insolvent aktør gennem en dominoeffekt trækker de andre aktører med
sig.
Hvis f.eks. en bank, der er deltager i clearingaftalen, bliver insolvent, betragtes alle de
øvrige deltagere som én medkontrahent, dvs. et meget stærkt udvidet identitetsbegreb.
Der skyldes dermed kun ét nettobeløb, enten til eller fra den insolvente aktør. Nettingaftalen går da ud på, at 1) enten skal alt afvikles som aftalt, dvs. helt på tværs af KL’s
regler, 2) eller også skal nettobeløbet betales hhv. anmeldes. Aftalen fastslår således
enten et totalt bruttoprincip eller et totalt nettoprincip.17

identitet grænsende fællesskab« mellem de to. – Se nærmere om identifikation,
herunder modregning, i koncernforhold Erik Werlauff: Selskabsret s. 589 ff.
16. Jf. værdipapirhandelslovens § 50, stk. 3, og §§ 57-57 e, udspringende af EUdirektiv 2002/47.
17. Aftalen skal være klar i sine vilkår, og den skal være forhåndsgodkendt af Finanstilsynet.
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1. Tidsbetinget rettighedsfortabelse – overblik
De tilfælde, hvor tiden er årsag til, at en privatretlig pligt ophører med at
eksistere, kan inddeles således: 1) Udstedelse af proklama, kombineret
med forløbet af en bestemt tid, medfører rettighedsfortabelse pga.
præklusion. 2) Forløbet af et bestemt, lovreguleret tidsrum medfører rettighedsfortabelse pga. forældelse. 3) Tilstedeværelse af god tro hos pengekreditor, kombineret med forløbet af éller andet tidsrum, kan efter omstændighederne medføre rettighedsfortabelse pga. passivitet.
I næste kapitel behandles rettighedsfortabelse pga. forældelse, mens
dette kapitel koncentrerer sig om rettighedsfortabelse pga. 1) præklusion,
dvs. et lovreguleret retsinstitut, eller 2) passivitet, dvs. et ikke-lovreguleret
retsinstitut, der udspringer af almindelige retsgrundsætninger som fastlagt
i retspraksis, dvs. udspringer af en retssædvane på lovniveau.

2. Præklusion – overblik
Præklusion kræver lovhjemmel og kan således ikke udspringe af »almindelige retsgrundsætninger« mv., i modsætning til passivitet.
Lovhjemlen skaber retsgrundlaget for udstedelsen af et »præklusivt
proklama«, dvs. en offentlig bekendtgørelse, som har præklusionsvirkning (= udelukkelsesvirkning), dvs. som medfører ikke-anmeldte kravs
bortfald.
Der er to områder for det præklusive proklama, nemlig 1) dødsboer
og 2) gældssaneringssager (hvor proklama siden 1. oktober 2005 er præklusivt).
Derimod er proklama i konkurs ikke præklusivt. Proklamaet udstedes
her i medfør af KL § 109, der taler om »en bekendtgørelse«, og som ikke
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rummer hjemmel til præklusion. Følgen af, at konkursproklama er ikkepræklusivt, er, at en kreditor, der ikke har anmeldt sit krav rettidigt, fortsat
har sit krav mod både boet og skyldneren. Der kan meget vel forløbe et
betydeligt tidsrum fra proklamaudløb til boafslutning, og hvis kreditor
anmelder sit krav i denne periode, og det praktisk kan nås at give ham del
i udlodningerne, skal dette ske.1
Der er to måder, hvorpå den for sent anmeldte konkurskreditor kan tænkes at få
penge fra boet eller skyldneren: 1) Boet kan blive optaget pga. tilkomst af yderligere
aktiver, og den i mellemtiden anmeldte kreditor får da dividende af reassumptionsboet. 2) Debitor kan tænkes at komme til penge, og eftersom han fortsat skylder pengene, jf. KL § 156, kan hans i boet ufyldestgjorte kreditor derfor stadig afkræve ham
(rest)beløbet.

At konkursskyldneren ikke er frigjort i kraft af konkursen, skyldes dels, at
der ikke sker noget debitorskifte fra skyldneren til boet, dels at der i dansk
ret ikke er lovhjemmel til discharge of bankruptcy, dvs. til at give konkursen en frigørende virkning for skyldnerens personlige forpligtelse.
Derimod kan gældssanering befri ham for resthæftelsen, eventuelt
mod betaling af et månedligt beløb i en periode af f.eks. 5 år, og da en
konkurs kan afsluttes med en gældssanering, hvis skyldneren opfylder de
mere skønsprægede betingelser for at opnå gældssanering, kan en
discharge of bankruptcy indirekte opnås ad denne vej, jf. KL § 231 om
gældssanering i forbindelse med konkurs.

3. Proklama i dødsbo
Både ved privat skifte og ved bobestyrerbehandling er det obligatorisk at
udstede proklama, jf. dødsboskiftelovens (DSL) § 81, stk. 2, og i begge
tilfælde er proklamaet præklusivt.

1. Ved en lovændring i 2007 med henblik på hurtigere behandling af konkursboer er

der dog indført en ny bestemmelse i KL § 134, stk. 4, hvorefter der, hvis forholdene taler for det, af skifteretten kan fastsættes en frist på mindst 2 uger til anmeldelse forud for en acontoudlodning. Fordringer, der anmeldes efter fristen, tages
ikke i betragtning ved denne udlodning. Lovændringen ændrer ikke ved, at konkursproklama er ikke-præklusivt.

212

4. Præklusionsvirkningen i dødsbo

Dødsboproklama indrykkes én gang i Statstidende, jf. DSL § 81, stk.
2, efter skifterettens bestemmelse eventuelt også i lokale blade, jf. § 81,
stk. 6.
Der er nærmere krav til proklamaets indhold i DSL § 81, stk. 3, og
opfylder proklamaet ikke disse krav, er det ugyldigt, dvs. at det ikke har
præklusiv virkning,
Kendte udenlandske kreditorer skal have særskilt meddelelse, jf.
DSL § 81, stk. 5, eftersom Statstidende ikke kan forventes at være daglig
lystlæsning for dem.
Når proklama er udstedt, har kreditorer som udgangspunkt en frist på
8 uger til at anmelde deres krav, jf. DSL § 81, stk. 3, nr. 2.
Hvis kreditor endnu ikke kan opgøre sit krav eksakt, kan han foretage
en foreløbig boanmeldelse inden den nævnte frist, og han har da yderligere 8 uger til at foretage en endelig boanmeldelse, jf. DSL § 82, stk. 3.
Overskrides den forlængede frist for endelig anmeldelse, kan kreditor højst modtage det, der fremgår af den foreløbige anmeldelse.2
Et almindeligt forbehold om efteranmeldelse, således som man ofte
ser det i anmeldelser, er ikke tilstrækkeligt til at bringe de her nævnte forlængelsesmulighe2der ind i billedet for kreditor. Dog kan der efter omstændighederne gives fristforlængelse på grundlag af en ansøgning herom
indgivet inden fristens udløb, jf. DSL § 82, stk. 3, i.f.
Den nærmere baggrund for det anmeldte krav behøver ikke uddybes
i selve anmeldelsen.3 Kreditor skal dog være klar til nærmere at dokumentere sit krav over for boet.

4. Præklusionsvirkningen i dødsbo
Anmeldes et krav ikke rettidigt efter foranstående forskrifter, og er proklamaet indholdsmæssigt korrekt og dermed gyldigt, mister kreditor sit
krav. Da hans debitor ikke længere eksisterer, idet der er sket et tvunget
debitorskifte fra afdøde til boet, og da kravet mod boet nu er ophørt pga.
proklamaets præklusionsvirkning, er kreditors krav ophørt med at eksistere.
2. Jf. UfR 2001.1963 Ø.
3. Jf. T:FA 2000.395 Ø om et krav på erstatning efter et ejendomskøb.
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Et eksempel fra praksis er udlejerens krav mod en afdød lejer på lejerens betaling for istandsættelse af lejligheden, jf. T:FA 2000.426 Ø.
Fra hovedreglen om, at for sent anmeldte krav prækluderes, gøres der
en række lovmæssige undtagelser, der kan sammenfattes således:
1) Et krav, der er fremsat skriftligt i tidsrummet mellem dødsdatoen og
datoen for proklamaets udløb, prækluderes ikke, jf. DSL § 83, stk. 2, nr.
1. Kravet kan være fremsat pr. brev eller mail, men et krav, der blot befinder sig mellem afdødes post, er ikke tilstrækkeligt. Der skal være tale
om et krav fremsat over for boet.
2) Ejendomsretten til aktiver, der befandt sig hos afdøde, prækluderes
ikke, hvis boet var i ond tro om ejendomsretten, f.eks. fordi aktivet var
mærket. Årsagen til, at afdødede havde anden mands formuegode i sin
besiddelse, kan være lån, leje, leasing, opbevaring mv. Hvis boet sælger
aktivet, f.eks. fordi det er byrdefuldt at opbevare og ikke afhentes af ejeren, har ejeren i stedet et pengekrav mod boet, jf. DSL § 84, dvs. at realkreditor konverteres til pengekreditor, og boet konverteres fra realdebitor
til pengedebitor.
3) Pantsikrede krav og udlægssikrede krav prækluderes ikke, jf. DSL §
83, stk. 2, nr. 2. Ved håndpant i et ejerpantebrev gælder denne undtagelse
fra præklusion dog kun, hvis boet kender kreditors identitet.
4) Afdødes skatter og afgifter prækluderes ikke, hvis der er lovhjemmel
til at lade disse krav overleve proklamaet, jf. DSL § 83, stk. 2, nr. 4. Sådan lovhjemmel findes f.eks. i dødsboskattelovens § 87, stk. 5, og hovedreglen for skattekrav er derfor den modsatte af, hvad der gælder for privatretlige krav mod afdøde.

5. Proklama i gældssanering
Der erindres indledningsvis om, at gældssanering kun kan gives til fysiske personer. Det kan godt være, at man uformelt bruger ordet »gældssanering« i forbindelse med en juridisk person, men dette er kun en betegnelse, f.eks. for frivillig akkord, idet de formelle regler om gældssanering
kun omfatter personer.
Fra gældssaneringsreglernes ikrafttræden i 1984 og indtil den 1. oktober 2005 var proklama i en gældssaneringssag ikke præklusivt, men fra
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den nævnte dato har også disse proklamaer præklusiv virkning, jf. KL §
208 b.4
Proklamaet indrykkes i Statstidende, eventuelt også i lokale blade,
med et varsel på 8 uger, jf. KL § 208.
Præklusionen omfatter alle krav, der er stiftet inden gældssaneringssagens indledning, jf. KL § 199. Den eneste måde, der kan gøres
»forskel« på kreditorer, er, at skæringsdagen skydes længere tilbage i tid,
f.eks. fordi skyldnerens økonomiske problemer særligt stammer fra en
forretning, der gik ned for nogle år siden, og hvor gæld stiftet i mellemtiden ikke findes at burde saneres.
Gældssaneringsproklamaets præklusionsvirkning omfatter ikke pantsikrede krav eller krav sikret ved ejendomsforbehold, jf. KL § 208 b,
stk. 2, men denne præklusionsfritagelse gælder kun i det omfang, pantet
strækker til. Hvis kravet er 100, og pantet er 60 værd, er de 40 at betragte
som et almindeligt krav. Dette almindelige krav kan være genstand for
præklusion, og hvis det ikke prækluderes, ned- eller bortsaneres det sammen med andre usikrede krav mod skyldneren.
Selv om et krav er bortfaldet ved præklusion, fordi det anmeldtes for
sent og gældssanering faktisk blev givet, genoplives det prækluderede
krav i fuldt omfang, hvis 1) gældssaneringen senere ophæves pga. skyldnerens oprindelige svigagtige forhold eller hans efterfølgende grove tilsidesættelse af pligterne efter gældssaneringen, jf. KL § 208 b, stk. 4, nr.
1, eller 2) der efter gældssaneringen kommer konkurs, tvangsakkord eller
ny gældssanering, jf. § 208 b, stk. 4, nr. 2, idet kreditor ellers måtte tåle sit
krav reduceret to gange.

6. Præklusion, mortifikation, bortsanering – stærke
ugyldighedsgrunde
Det bør erindres, at præklusion er en stærk ugyldighedsgrund, og at dette
også gælder et kravs ned- eller bortsanering ved gældssanering eller
4. Jf. f.eks. UfR 2007.23 Ø med præklusion trods manglende udsendelse af genpart

af bekendtgørelsen til kendte fordringshavere. – Den præklusive virkning forudsætter, at sagen faktisk ender med en gældssanering, jf. ordene i § 208 b, stk. 1:
»... når sagen er sluttet med kendelse om gældssanering ...«.
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tvangsakkord, ligesom det gælder et gældsbrevs bortfald ved mortifikation, jf. herom straks nedenfor.
Der bør således foretages et tankespring til reglerne om ekstinktion af
debitor D’s indsigelser ved en godtroende K2’s erhvervelse af et negotiabelt dokument med D som skyldner. I ældre tid anvendte manuduktørerne huskereglen »FUT« for at opregne de stærke ugyldighedsgrunde:
»falsk, umyndighed, tvang«. Retteligt må vi nu sige: »falsk, mindreårighed eller værgemål, voldelig kompulsiv tvang« – men huskereglen har ikke mistet al sin værdi af den grund, hvis blot man er klar over, at de stærke ugyldighedsgrunde også omfatter præklusion, gældssanering og
tvangsakkord.
Det gælder derfor, at selv om et omsætningsgældsbrev erhverves af
en godtroende K2, kan D gøre de stærke indsigelser gældende, og følgelig kan D over for K2 gøre gældende, at fordringen bag gældsbrevet er
bortfaldet helt eller delvis pga. præklusion, gældssanering eller tvangsakkord, jf. gbl. § 17.
De her nævnte stærke indsigelser rammer fordringen bag gældsbrevet, og dermed rammer de i sagens natur også gældsbrevet. Modsat forholder det sig med mortifikation: Her er et gældsbrev blevet erklæret
»dødt og magtesløst« gennem mortifikation, men fordringen bag gældsbrevet består stadig (hvis den da ikke er forældet), blot for tiden ikke manifesteret i et gældsbrev.
Mortifikationsloven (ML) anvendes, hvis et negotiabelt gældsbrev af
kreditor K erklæres at være bortkommet. Mortifikation, hvorved dokumentet erklæres »dødt og magtesløst«, skal da ske ved dom, som kan afsiges 1 år efter offentliggørelsen af et proklama, jf. ML § 6, stk. 5.
Mortifikationsdom afsiges af byretten i den retskreds, hvor dokumentet udstedtes, jf. ML § 7, stk. 2, og dokumentet anset for at være
mortificeret, når dommen er blevet endelig, dvs. efter udløbet af ankefristen på 4 uger, jf. § 8, stk. 1.
Hvis et mortificeret dokument alligevel dukker op og kommer i omsætning, kan selv en godtroende erhverver K2 ikke støtte ret på det, eftersom mortifikation netop er en stærk ugyldighedsgrund.
Det er dog vigtigt at bemærke, at det kun er dokumentet som sådant,
der mortificeres. Det underliggende skyldforhold består uafhængigt heraf, men kan selvsagt som nævnt tænkes at være forældet. Hvis det underliggende skyldforhold stadig består, kan kreditor forlange, at debitor underskriver et nyt, tilsvarende dokument (på kreditors bekostning), jf. ML
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§ 9. Hvis der gyldigt er sket transport af fordringen fra K1 til K2, er det
K2, der nu har retten i forhold til D til at få udstedt nyt dokument (på K2’s
bekostning).
Nogle typer dokumenter kan mortificeres uden dom, dvs. gennem en
mere enkel mortifikationsproces. Dette gælder f.eks. aktiebreve, når selskabets vedtægter giver hjemmel til »mortifikation uden dom«, jf. AL §
24, stk. 3. Der indrykkes da proklama i det første nummer af Statstidende
i et kvartal (en udgave af Statstidende, der læses med særlig opmærksomhed), og efter enten 4 uger eller 6 måneder anses aktiebrevet da for mortificeret – 4 uger, hvis aktien er et ikke-negotiabelt dokument, 6 måneder,
hvis den er negotiabel.
Analogt med mortifikation af omsætningsgældsbreve gælder det også
ved mortifikation af en aktie, at ejendomsretten til aktien – forstået som
en ejerandel i selskabet – stadig består. Aktionæren har derfor krav på at
få udstedt nyt aktiebrev (på aktionærens bekostning).
Også her gælder det, at skulle det mortificerede aktiebrev dukke op og
komme i omsætning, vil selv en godtroende erhverver ikke kunne støtte
ret på det, eftersom mortifikationen er en stærk ugyldighedsgrund. Alligevel kan det godt være, at det er erhververen, der har retten til at få udstedt nyt aktiebrev, eftersom han jo meget tænkeligt har købt aktien fra
dens rette ejer og derfor kan dokumentere over for selskabet, at det nu er
ham, der er berettiget til at få det nye aktiebrev udstedt.
Endelig kan også bankbøger mortificeres uden dom (men som følge af
den tekniske udvikling bliver en »bankbog«, retteligt: en kontrabog udstedt af bank, sparekasse eller andelskasse, et stadigt sjældnere fænomen),
jf. opsamlingsbestemmelsen i ML § 16 Også her indrykkes der proklama i
første nummer af Statstidende i et kvartal, og fristen følger af de nærmere
vilkår i bankbogen og bankens forretningsbetingelser, ofte 3 måneder fra
proklamaet. Obligationer (= massegældsbreve) kan også mortificeres efter
opsamlingsbestemmelsen i ML § 16, men da ikke med korte frist end 1 år.
Afslutningsvis bemærkes følgende: Husk venligst at undgå sammenblanding af to begreber, der begge er udledt af det latinske ord »mors« (=
død).
Mortifikation indebærer, at et dokument erklæres dødt og magtesløst,
enten ved dom eller efter proklama i Statstidende, jf. foran.
Amortisation er udtryk for den afdragspofil, et gældsbrev er udstyret
med, f.eks. at det amortiseres (= afdrages til 0) i løbet af 10 år.
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7. Passivitet
Passivitet som grundlag for retsfortabelse har ikke hjemmel i nogen lovbestemmelse, men i retspraksis, dvs. i en retssædvane på lovniveau.
Grundsætninger om passivitet opstilles ud fra hensyn til den godtroende debitor D, som gennem sin kreditor K’s opførsel har fået rimelig
grund til at antage, at kravet mod D ikke længere vil blive gjort gældende.
Passivitet som retsfortabelsesgrund er endnu et udslag af loyalitetsgrundsætningen, hvorefter en part skal tage rimelige hensyn til den anden parts interesser, når dette kan ske uden væsentlig opofrelse for ham
selv. Det følger af slægtskabet med loyalitetsgrundsætningen, som i vidt
omfang styres af culpalignende overvejelser over en parts handlemåde, at
også passivitetsgrundsætningen styres af overvejelser om culpa hos
kreditor K: Kan det med rette bebrejdes K, at han handlede, som han
gjorde?
Som grundlag for at statuere retsfortabelse som følge af passivitet
får vi derfor kombinationen af 1) en godtroende D, som uden egen skyld
er kommet i en vildfarelse om, at der ikke (længere) skyldes noget til K,
2) en ondtroende kreditor K (»ond tro« som sædvanlig i form af enten viden eller blot burde-viden), som burde have disponeret anderledes i forhold til sin debitor D, og 3) længere tids passivitet hos K.
Sondringen mellem den godtroende og den ondtroende debitor D illustreres af det forskellige udfald i to domme om politimesterens stærkt forsinkede opkrævning af afsoningsomkostninger hos den dømte, i begge tilfælde efter ca. 7 års passivitet: I UfR
1993.749 H bortfaldt kravet som følge af god tro hos D, men i UfR 1994.934 Ø fastholdtes kravet som følge af burde-viden og dermed »ond tro« hos D (som var en advokat, der måtte kende systemet).

Retsfortabelse pga. passivitet kræver mere end blot dét at være passiv som
kreditor. Man kunne tale om en »kvalificeret passivitet«. Opstiller vi ikke dette krav om noget »kvalificeret«, bliver passivitetsgrundsætningerne
en konkurrent til forældelsesreglerne, hvilket ikke er meningen.
Passiviteten skal have stået på i »længere tid«, jf. ovenfor. Som følge
af dette krav er passivitet oftest ikke relevant at diskutere i relation til
krav, der er underkastet den korte forældelsesfrist (5 år efter 1908forældelsesloven hhv. 3 år efter FL 2007). Følgelig har passivitet sit typi-
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ske anvendelsesområde inden for krav, der kun omfattes af den lange
forældelsesfrist (20 år efter DL 5-14-4, 10 år efter FL 2007).
Det følger atter heraf, at vi kan udpege følgende kombination som
grundlag for retsfortabelse gennem passivitet: 1) En godtroende debitor,
2) en ondtroende kreditor og 3) længere tids kvalificeret passivitet.
Passivitet kan principielt blive relevant som retsfortabelsesgrund vedrørende alle former for krav,5 men der er særligt følgende to kategorier,
der har manifesteret sig i praksis: 1) Kreditors (rest)krav mod debitor, efter at den pantsatte ejendom har været på tvangsauktion, og hvor debitor
som følge af tidsforløbet mv. troede sig fri, og 2) kreditors krav mod en
kautionist, der – atter som følge af tidsforløbet – troede sig fri. Når imidlertid nu kaution gennem FL 2007 § 11 er blevet underlagt en 3-årig forældelse, synes passivitet som supplerende mulighed for frigørelse af kautionisten at måtte få en mindre betydning end hidtil, og denne 2. tilfældegruppe af passivitetssituationer vil derfor antagelig svinde i betydning.

8. Særligt om passivitet efter tvangsauktion
Udgangspunktet er, at debitor D, hvis pantsatte ejendom har været på
tvangsauktion, hvor kreditor K ikke fik (fuld) dækning for sit krav, fortsat skylder (rest)beløbet til kreditor, og at beløbet fortsat forrentes som
hidtil. Alene den lange forældelsesfrist (20 år efter DL 5-14-4, 10 år efter
FL 2007) kan bringe restgælden og dermed også renterne til forældelse,
ligesom den korte forældelsesfrist (5 år efter 1908-forældelsesloven, 3 år
efter FL 2007) kan bringe renter særskilt til forældelse.
Hvis f.eks. to pantebrevs-D’er hæftede solidarisk i overensstemmelse med baggrundsretten i gbl. § 2, stk. 1, hæfter de fortsat solidarisk for det udækkede krav efter tvangsauktionen, uanset at de jo ikke kunne eje ejendommen »solidarisk«, men f.eks. ejede
den med halvdelen hver. Deres ret (til ejendommen) måtte nødvendigvis deles, hvorimod deres pligt (over for K) som deklaratorisk udgangspunkt påhvilede dem begge
fuldt ud.

5. Om retsfortabende passivitet inden for ansættelsesretten se nærmere Tina Kjær-

skov i Justitia 2007 nr. 1 s. 1 ff.
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Enkelte omstændigheder kan imidlertid føre til, at K’s krav efter auktionen bortfalder eller dog reduceres:
1) Hvis det af D kan påvises, at der allerede på auktionstidspunktet bestod et markant værdispring mellem ejendommens handelsværdi og
den budsum, til hvilken K som ufyldestgjort panthaver overtog ejendommen på auktionen, reduceres restgælden med værdispringet, jf. rpl. §
578.6
2) Hvis K efter auktionen udviser »kvalificeret passivitet« med
hensyn til fastholdelsen af det udækkede krav mod D, kan det efter en helt
konkret bedømmelse ud fra passivitetsgrundsætninger føre til, at restkravet bortfalder.
For det første kan en sådan kvalificeret passivitet – som normalt skaber god tro hos D,
ligesom der må siges at bestå ond tro hos K – foreligge, hvis K (der f.eks. er en bank
eller et realkreditinstitut) yder nyt lån til D uden samtidig at gøre noget aktivt for eller
dog forbeholde sig at indkræve det gamle udækkede krav.
Kvalificeret passivitet kan også foreligge ved K’s overtrædelse af den bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, som er udstedt med hjemmel i FVL §
43, stk. 1. Ifølge bkg. § 18 skal K, hvis denne er en finansiel virksomhed (bank, forsikringsselskab, realkredit etc.) inden 1 år efter auktionen minde D om kravet og
meddele, om K vil gøre det gældende. Er dette tilfældet, skal der vedlægges en opgørelse til D. Dernæst skal K hvert 2. år minde D om kravet.
Bkg. tager ikke stilling til (og har heller ikke hjemmel i loven til at tage stilling til)
de civilretlige konsekvenser for skyldforholdet mellem D og K af en overtrædelse af
disse forskrifter. Normalt må det antages, at en overtrædelse, som ikke er rent bagatelagtig, indebærer en så kvalificeret passivitet fra K’s side og er egnet til at skabe en
sådan god tro hos D, at kravet bortfalder pga. passivitetsgrundsætningen.

6. Denne indsigelse om et modkrav til modregning i K’s krav kan af D endog gøres

gældende over for K i tilfælde af, at K begærer udlæg hos D på grundlag af
gældsbrevet (nemlig det simple gældsbrev, som pantebrevet i ejendommen er reduceret til efter at være sløjfet som udækket i ejendommen). – Modregningen under udlægsforretningen forudsætter dog efter almindelige principper om modregning i fogedretten, at D’s modkrav er enten erkendt af K, eller at det har den fornødne klarhed, jf. rpl. § 522. Derimod behøver modkravet ikke at være retskraftigt gennem dom.
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9. Særligt om kreditors passivitet over for en kautionist
Normalt må en kautionist (KK) finde sig i at blive afkrævet kautionsbeløbet længe efter afgivelsen af kautionsløftet. Man kunne næsten vende
det om og sige, at hvis afkrævelsen bliver nødvendig kort tid efter afgivelsen af kautionsløftet, kunne dette tyde på, at forhold vedrørende hoveddebitors forhold kan have været skjult for kautionisten, da han afgav sit kautionsløfte.
Bortfalder hovedskylden pga. forældelse, så bortfalder også kautionsløftet sammen med hovedskylden. Selve kautionskravet forældes »efter de regler«, der gælder for hovedkravet, jf. FL 2007 § 11. Dette indebærer, at begyndelsestidspunktet for forældelsen defineres på samme
måde som for hovedkravet, dvs. fra forfaldsdagen. Forfaldsdagen for et
krav udspringende af selvskyldnerkaution er tidspunktet for hovedskyldnerens misligholdelse; ved simpel kaution er det tidspunktet for godtgørelsen af, at hovedskyldneren ikke kan betale; ved tabskaution er det tidspunktet for godtgørelsen af, hvilket tab kreditor lider.
Hertil kommer at privatkaution over for en bank eller sparekasse
har sin egen forældelsesregel.7 En sådan kautionsforpligtelse bortfalder
efter 10 år, dog 5 år, hvis kautionsaftalen er indgået til sikkerhed for en
kredit med variabelt beløb (typisk en kassekredit) eller for et lån uden fast
forfaldstidspunkt, medmindre kautionsforpligtelsen inden fristens udløb
er gjort gældende af pengeinstituttet, jf. FVL § 48, stk. 6. Se nærmere
herom nedenfor i kapitel 18 om forældelse, afsnit 3.
Kautionsforpligtelsen kan endvidere bortfalde pga. passivitet, hvis K
forholder sig passiv gennem et stykke tid, efter at KK har bestridt at være
forpligtet, f.eks. fordi KK har indsigelser mod kautionsløftets gyldighed,
og disse indsigelser ikke kan afvises som som helt grundløse, dvs. ikke en
»simpel« passivitet, men – atter – en »kvalificeret« passivitet.8
Ved privatkaution for banklån skal K skal sende en årlig saldomeddelelse til KK, så denne kan se, hvad der nu kautioneres for, jf. FVL § 48,
dvs. et lovmæssigt brud på den tavshedspligt, banken ellers har om D’s
7. Ved »privatkaution« forstås i nærværende sammenhæng et kautionsløfte afgivet

af en kautionist KK uden for dennes erhverv, dvs. det afgørende er ikke, om debitor D optager det kautionssikrede lån til erhvervsmæssig brug for D.
8. Jf. RG 1998.856 og Peter Blok i UfR 2000 B s. 2 ff.

221

§ 17. Præklusion og passivitet

forhold i banken. Bortset fra bagatelagtige overtrædelser må én eller flere
udeblevne saldomeddelelser antages at kunne udgøre »kvalificeret passivitet«, og dermed udgøre en sådan godtrosskabende omstændighed hos
KK, at KK fritages for sit løfte pga. passivitetsgrundsætningen.
Endelig har K efter FVL § 48 pligt til at underrette KK inden 3 måneder efter, at hoveddebitor D har misligholdt sin forpligtelse over for
K. Men her tager loven udtrykkeligt stilling til konsekvenserne: K mister
krav, der opstår i 3 måneders perioden, dvs. at en forsinket underretning
hele tiden »samler op« fra en dato 3 måneder før underretningen. Når loven så eksakt angiver konsekvenserne af manglende eller forsinket underretning, synes der ikke at kunne være plads for en passivitetsgrundsætning. Der er således ikke grundlag for videregående retsfølger i form af
hele restgældens bortfald.9

9. Men hvis K både forsømmer sin 3 måneders underretningspligt efter misligholdelse og tillige forsømmer sin årlige pligt til saldomeddelelse til KK, må der være

skabt grundlag for kautionsløftets bortfald pgs. passivitetsgrundsætningen.
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1. Retsgrundlaget for forældelse
Dette kapitel er skrevet som en integreret fremstilling af gamle og nye
forældelsesregler,1 idet de gamle regler pga. overgangsreglerne i 2007forældelsesloven (FL 2007) vil have betydning nogle år endnu.2
Det kræver ikke nærmere forklaring, at der er brug for forældelse
som juridisk instrument til at fritage en debitor D for en gammel byrde,
som hans kreditor K ikke har taget effektive skridt til at søge inddrevet. I
afvejningen mellem på den ene side princippet om, at aftaler skal holdes
(pacta sunt servanda), og på den anden side et indretningssynspunkt må
sidstnævnte efter nogle år føre til, at D skal have lov til at indrette sig på,
at gælden bortfalder.
Allerede landskabslovene, herunder Jyske Lov fra 1241, havde regler
om forældelse. Det samme gjaldt DL 5-14-4, der må betegnes som en
meget sejlivet forældelsesregel.
Med 1908-forældelsesloven ønskede man et gøre op med nogle af
ulemperne ved 5-14-4: 1) Forældelsens begyndelse regnedes fra fordringens forfaldstidspunkt (modsat dens stiftelsestidspunkt efter DL 5-14-4),
2) forældelsesperioden var 5 år (mod 5-14-4’s 20 år), 3) afbrydelse kunne
kun ske ved retsskridt, typisk ved sagsanlæg (modsat DL 5-14-4, hvorefter en påmindelse var nok), og 4) 1908-lovens forældelse kunne suspenderes (hvad den 20-årige forældelse som udgangspunkt ikke kunne, bortset fra nyere praksis om alvorlig personskade).
Det er disse forældelsesretlige grundspørgsmål, vi møder igen i FL
2007, og som enhver lov om forældelse nødvendigvis må tage stilling til:
1. Jf. Erik Werlauff i ET 2007 s. xx ff.
2. Artiklen anvender forkortelserne K og D for hhv. kreditor og debitor. Hvor skyld-

forholdet er bestridt, markeres dette med betegnelserne »K« og »D«.

223

§ 18. Forældelse

Hvad er forældelsesfristens begyndelsestidspunkt? Hvad er forældelsesfristen? Hvordan afbrydes forældelsen? Kan forældelsen være suspenderet i én eller flere perioder?
Gennem 1908-forældelsesloven ville man omsider have aflivet DL 514-4, men dette var der ikke politisk opbakning til dengang. Et senere forsøg i bet. nr. 174/1957 på at tilvejebringe moderne forældelsesregler
strandede også.
Nu er det så omsider sket på grundlag af Peter Blok-udvalgets bet.
nr. 1460/2005 – med ikrafttræden 100 år efter 1908-loven, dvs. den 1. januar 2008, jf. nærmere nedenfor om overgangsreglerne mellem gammel
og ny forældelseslovgivning.
Det helt centrale retsgrundlag for forældelse er herefter FL 2007, jf.
dennes § 1, hvorefter fordringer på penge eller andre ydelser forældes efter reglerne i denne lov, medmindre andet følger af særlige bestemmelser
om forældelse i anden lov.
Eftersom FL 2007 også omfatter fordringer på andre ydelser end
penge, gælder lovens forældelsesregler både pengekrav og realkrav, jf. §
1.
De »særlige bestemmelser« om forældelse i anden lov, der nævnes i
§ 1, kan f.eks. være FAL om forældelse af krav på en forsikringsydelse og
PAL om forældelse af produktansvar. Hvis der i en anden lov er fastsat
særlige forældelsesfrister, finder FL 2007 udfyldende anvendelse, i den
udstrækning andet ikke følger af den anden lov »eller af forholdets særlige beskaffenhed«, jf. § 28. Eksempelvis vil § 21 om diverse tillægsfrister,
§ 26 om grænserne for aftalefriheden og § 27 om fristens nærmere beregning finde anvendelse, hvis intet andet fremgår af den pågældende specialregel.

2. Begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen
Uanset om der er tale om den lange eller den korte forældelsesfrist, regnes
fristen fra det tidligste tidspunkt, til hvilket K kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. FL 2007 §
2, stk. 1.
Dette »tidligste tidspunkt« svarer til forfaldsdagen for kravet, og dermed har FL 2007 overtaget systemet i 1908-loven, hvorefter begyndelsestidspunktet er kravets forfaldstidspunkt. Er der ved lov eller aftale ind224
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rømmet D løbedage eller anden efterfrist, regnes forældelsesfristen dog
først fra betalingsfristens udløb, jf. FL 2007 § 2, stk. 2.
Fordringstyper, for hvilke fristens begyndelsestidspunkt efter DL 5-144 regnedes fra fordringens stiftelse, f.eks. et gældsbrev, ændrer derfor nu
forældelsesretlig profil, idet forældelsesfristen nu først begynder at løbe
på forfaldstidspunktet (eller sidste rettidige betalingsdag, hvis der er løbedage).
Ved fordringer, der opstår gennem misligholdelse af en kontrakt eller
anden aftale, begynder forældelsesfristen at løbe fra tidspunktet for misligholdelsen, jf. FL 2007 § 2, stk. 3. Denne fristbegyndelse omfatter kun
det krav, der udspringer af selve misligholdelsen, hvorimod kontraktens
øvrige dele beholder deres egen forældelsesberegning, f.eks. hvor ydelser
skal betales på bestemte tidspunkter. Ophæves kontrakten pga. misligholdelsen, eller benytter den krænkede part sig af en særlig opsigelsesadgang
i kontrakten, omformes den ophævende parts rettigheder efter kontrakten
til et samlet erstatningskrav, og begyndelsestidspunktet for forældelsen af
dette krav er da »det tidspunkt, til hvilket opfyldelse herefter kan kræves«,
jf. § 2, stk. 5, det vil normalt sige fra tidspunktet for hæveerklæringen.3
Hæver hhv. opsiger den krænkede part derimod ikke kontrakten, falder vi
tilbage på udgangspunktet om, at forældelsesfristen begynder at løbe på
kontraktens almindelige forfaldstidspunkt(er).
Hvis der er tale om en fordring på erstatning eller godtgørelse for skade forvoldt uden for kontraktforhold, begynder forældelsesfristen at
løbe på tidspunktet for skadens indtræden, jf. FL 2007 § 2, stk. 4. Denne
regel om begyndelsestidspunktet gælder både personskade og tingsskade,
og som nævnt både erstatning og godtgørelse. Fristen løber ikke fra tidspunktet for den skadevoldende handling, men fra skadens indtræden. Ved
skadevoldende handlinger, hvor handlingens skadevirkninger først viser
sig efter en årrække, vil dette udsætte begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen tilsvarende.

3. Selv om den anden part bestrider at have misligholdt, løber forældelsen dog alli-

gevel fra dette tidspunkt, men hvis misligholdelsen resulterer i udstedelse af et
udenretligt forlig eller i en dom eller voldgiftskendelse, løber der en ny 10-årig
forældelse fra det eller de forfaldstidspunkter, der følger af forliget eller dommen,
jf. nedenfor om den 10-årige forældelse af gældsbrev, forlig og dom i FL 2007 §
5, stk. 1, nr. 1 og 3.
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Det kan endog tænkes, at skadelidte selv efter »skadens indtræden« er ubekendt med,
hvad der er sket, f.eks. ved miljøskader, alvorlige personskader som følge af forurening mv., og her vil begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen være yderligere udskudt, nemlig indtil det tidspunkt, hvor skadelidte fik eller burde have fået kundskab
om sit krav, jf. FL 2007 § 3, stk. 2. Der er dog samtidig en lovmæssig maksimering af
det tidsrum, begyndelsestidspunktet på denne måde kan være yderligere udskudt, jf.
30-årsreglen i FL § 3, stk. 3, nr. 1, for personskade, miljøskade mv. og 10-års reglen i
§ 3, stk. 3, nr. 2, for andre typer af skader uden for kontrakt.

Visse vedvarende hverv har særlige forskrifter for fristens begyndelse.
Fælles for dem er, at fristen først løber fra hvervets ophør, ofte fordi K
først da har realistisk mulighed for at kende sit krav. Dette gælder 1) et
krav mod værgen fra den, der er under værgemål,4 2) et krav mod fuldmægtigen fra fuldmagtsgiveren5 og 3) et krav mod et bestyrelsesmedlem
eller en direktør fra et selskab, en forening, en fond mv.6

3. Hovedreglen: 3-årig forældelse – køb, leje, renter, erstatning,
skatter og afgifter mv.
Det er blevet hævdet om FL 2007, at den er blevet for kompleks pga. for
mange forskellige fristlængder.7 Faktisk er der dog kun tre »afvigende«
frister at holde rede på, nemlig 1) en 5-årig forældelsesfrist for fordringer
i ansættelsesforhold, jf. § 4, 2) en 30-årig samlet frist som den maksimale
forældelsesperiode for erstatningskrav for personskade eller forurening og
3) en 1-årig tillægsfrist i en række situationer.
Lovens hovedregel er enkel: en 3-årig forældelse, jf. § 3, stk. 1. Denne
frist gælder for en lang række dagligdags krav, som hidtil har hørt ind under 1908-loven, og for hvilke det er mest praktisk, at der er en relativt kort
4. Fristen begynder først at løbe ved værgemålets ophør, jf. FL 2007 § 9.
5. Forældelse indtræder tidligst 3 år efter hvervets ophør eller efter det tidligere tids-

punkt, hvor opdragsgiveren er eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, hvorpå kravet støttet, jf. § 10.
6. Forældelse indtræder også her tidligst 3 år efter hvervets ophør eller efter det tidligere tidspunkt, hvor selskabet mv. er eller burde være blevet bekendt med de
omstændigheder, hvorpå kravet støttet, jf. § 10.
7. Jf. kritisk Hans Henrik Tausen i ET 2006 s. 82 ff med gode oversigter over fristerne.
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forældelsesfrist. Den, der er blevet fortrolig med 1908-loven, vil derfor
have let ved at manøvrere med 2007-lovens hovedregel for dagligdags
krav: 3-årig forældelse.
Mens 1908-loven foretog en opregning af de krav, der omfattedes af
den 5-årige forældelse, er 2007-loven mere konsekvent: Hvis man ikke
kan finde en anden bestemmelse i loven, der angiver en anden længde af
forældelsesfristen, anvendes den 3-årige forældelsesfrist. Dermed bliver
FL 2007 § 3, stk. 1, en vigtig opsamlingsbestemmelse.
Man kan udmærket betragte nogle af de typer af dagligdags krav, som
blev opregnet i 1908-loven, og tage dem som praktiske eksempler på,
hvad der omfattes af FL 2007 § 3, stk. 1, når blot man er opmærksom på,
at der nu ikke er tale om nogen udtømmende opregning, og at enkelte
kravstyper er blevet overflyttet fra den korte til en længere forældelsesfrist, nemlig krav i ansættelsesforhold: 5 år, og pensionskrav mv.: 10 år.
Som eksempler på krav, der omfattes af den 3-årige forældelse, kan –
idet jeg anvender den klassiske opdeling af kreditortyperne i privatretlige
aftale-, retsbruds- og berigelseskreditorer samt offentligretlige kreditorer
– nævnes følgende: 1) Aftalekrav: Køb af varer, tjenesteydelser og fast
ejendom;8 leje af fast ejendom eller løsøre, herunder leasing; renter. 2)
Retsbrudskrav: Erstatning uden for kontrakt.9 3) Berigelseskrav: Tilbagesøgningskrav ved condictio indebiti, dvs. hvor der er betalt et beløb i urig-

8. Forældelsesfristen gælder både for sælgerens krav på købesummen og for købe-

rens krav på erstatning eller afslag (i det omfang kravet ikke f.eks. er afskåret pga.
kbl.s absolutte 2-års frist). – Forud for FL 2007 var køb af fast ejendom ikke omfattet af den korte forældelse efter 1908-loven. Dermed var forældelsen 20-årig
efter DL 5-14-4, og af denne for sælgeren byrdefulde lange forældelse udsprang i
virkeligheden en stor del af behovet for at afskære mangelindsigelser – heraf den
særlige lovgivning om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom.
9. Fristen gælder både for personskade og tingsskade. Den gælder også, hvor den
skadevoldende handling er strafbar. Den sondring, der fandtes i 1908-loven,
hvorefter »forbrydelser«, som førte til straf, faldt uden for den 5-årige forældelse
og dermed ind under den 20-årige, genfindes i FL 2007 i følgende omfang: Selv
om den 3-årige forældelse er udløbet, kan der dog stadig som et adhæsionskrav
under en straffesag (dvs. når blot ikke strafansvaret er forældet), hvorunder skadevolderen findes skyldig, afsiges dom for erstatningskravet, jf. FL 2007 § 13, 1.
pkt. Hvis der ikke afsiges en sådan adhæsionsdom, gives der en 1-årig tillægsfrist
til skadelidtes anlæg af en særskilt civil erstatningssag, jf. § 13, 2. pkt.
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tig formening om skyld, jf. kapitlet foran om disse krav.10 4) Offentligretlige krav: Skatter og afgifter.11
Under den 3-årige forældelse falder også de foran nævnte krav – ofte
erstatningskrav – udspringende af visse vedvarende hverv, nemlig 1) et
krav mod værgen fra den, der er under værgemål, jf. § 9, 2) et krav mod
fuldmægtigen fra fuldmagtsgiveren, jf. § 10, og 3) et krav mod et bestyrelsesmedlem eller en direktør fra et selskab, en forening, en fond mv., jf.
§ 10.12
Under den 3-årige forældelse falder derimod ikke – således som det ellers blev foreslået i bet. nr. 1460/2005 – K’s krav mod en kautionist,
KK. Således som FL 2007 endte med at blive udformet, bestemmes forældelsesfristen over for kautionisten KK – således som gældende ret også
hidtil har været – »efter de regler, der gælder« for forældelse af fordringen
mod hovedskyldneren D, jf. FL 2007 § 11. Dette vil ofte indebære en 10årig forældelse efter § 6 om pengelån mv. i pengeinstitutter eller efter § 5,
stk. 1, nr. 1, om gældsbreve. Men kautioneres der f.eks. for en leverandørs
krav, som er undergivet 3-årig forældelse efter § 3, stk. 1, og er der ikke
udstedt gældsbrev, forlig mv. for kravet, vil et sådant kautionskrav være
undergivet 3-årig forældelse ligesom hovedskylden.
Når kautionskravet forældes »efter de regler«, der gælder for hovedkravet, indebærer dette også, at forfaldstidspunktet defineres på
samme måde, som for hovedkravet, dvs. fra forfaldsdagen. Forfaldsdagen
for et krav udspringende af selvskyldnerkaution er tidspunktet for hoved10. I 1908-loven var der en undtagelse for det tilfælde, at der var udvist svig fra mod-

tagerens side. I så fald faldt tilbagesøgningskravet uden for den 5-årige forældelse
og blev i stedet omfattet af den 20-årige forældelse efter DL 5-14-4. Også efter
FL 2007 vil det kunne gøre en forskel, om der fra betalingsmodtagerens side er
udvist svig: For det første kan dette medføre, at forældelsesfristen for tilbagesøgningskravet først løber fra et senere tidspunkt end forfaldstiden, nemlig hvis kravets kreditor (= den oprindelige betaler) har været i undskyldelig uvidenhed om
sit krav, jf. FL 2007 § 3, stk. 2. For det andet kan det medføre en tillægsfrist på 1
år, hvis der føres straffesag mod betalingsmodtageren, og han findes skyldig, jf. §
13.
11. Også her viger FL 2007 for specialregler, f.eks. skatteforvaltningslovens regler
om mulighed for genoptagelse af tidligere indkomstår i tilfælde af en ny leading
case fra f.eks. Højesteret eller EF-domstolen.
12. Der erindres om det udskudte begyndelsestidspunkt for forældelsesfristen, som
nævntes ovenfor: tidspunktet for hvervets ophør.
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skyldnerens misligholdelse; ved simpel kaution er det tidspunktet for
godtgørelsen af, at hovedskyldneren ikke kan betale; ved tabskaution er
det tidspunktet for godtgørelsen af, hvilket tab kreditor lider.
FL 2007 § 11 tager ikke stilling til følgerne af, at hovedkravet forældes, og dette må derfor afgøres efter almindelige retsgrundsætninger. Er
hovedkravet forældet, bortfalder kautionskravet, medmindre det – gyldigt
– er aftalt mellem kautionisten KK og kreditor K, at kautionskravet består
trods hovedkravets forældelse.13
Fristerne i FL 2007 § 11 skal sammenholdes med lov om finansiel virksomhed (FVL)
§ 48, der indebærer begrænsninger i gyldighedsperioden for et kautionsløfte, hvor
kautionisten kautionerer uden for sit erhverv (»privatkaution«). En sådan kautionsforpligtelse over for et pengeinstitut bortfalder efter 10 år, dog 5 år, hvis kautionsaftalen
er indgået til sikkerhed for en kredit med variabelt beløb (typisk en kassekredit) eller
for et lån uden fast forfaldstidspunkt, medmindre kautionsforpligtelsen inden fristens
udløb er gjort gældende af pengeinstituttet, jf. FVL § 48, stk. 6.
Varigheden af kautionsløftet er således afhængig af karakteren af den sikrede fordring. Er kautionen stillet for flere fordringer af forskellig karakter, vil kautionsdækningen af de enkelte fordringer bortfalde på forskellige tidspunkter. Tidsbegrænsningen vil medføre, at kautionister ikke præsenteres for krav efter meget gamle kautionsaftaler. Tidsbegrænsningen regnes fra kautionsaftalens indgåelse.
Tidsbegrænsningen omfatter naturligvis ikke tilfælde, hvor anden lovgivning har
forudsat eller foreskriver kautionsaftaler, der løber længere tid end foreskrevet i FVL
§ 48, f.eks. garantier efter § 5, stk. 12, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Her går specialreglen i en sådan lovgivning forud for den generelle regel
i FVL. Hvis pengeinstituttet gør kautionsforpligtelsen gældende inden for den nævnte
frist, er kautionen bragt uden for de særlige begrænsninger, der følger af FVL § 48, og
herefter gælder almindelige forældelsesregler.14

13. Jf. ministerens bemærkninger til FL 2007 § 11, der som nævnt afviger fra forsla-

get i betænkningen. Der var ikke flertal i Blok-udvalget for forslaget om en 3-årig
forældelse for kaution, idet udvalget var delt i spørgsmålet, 6-5. Miniseriet skar
forståeligt nok igennem og holdt fast ved allerede gældende ret – som dog skal
sammenholdes med de særlige regler i FVL om kaution over for banker og sparekasser, jf. det småtrykte afsnit.
14. Se nærmere Lennart Lynge Andersen & Erik Werlauff: Kreditretten s. 383 ff.
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4. 5-årig forældelse – ansættelsesforhold
En mellemlang forældelse gælder for fordringer, der støttes på aftale »om
udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold«, jf. FL 2007 § 4.
Denne særlige forældelsesregel gælder både lønmodtagerens lønkrav
og arbejdsgiverens eventuelle tilbagesøgningskrav i tilfælde af, at der er
betalt for meget, dvs. støttet på principper om condictio indebiti.

5. 10-årig forældelse – gældsbrev, forlig, dom, pengelån,
pension, underholdsbidrag mv.
En række af de fordringer, der under DL 5-14-4 var undergivet 20-årig
forældelse regnet fra stiftelsen, er ved FL 2007 blevet underlagt en 10årig forældelse regnet fra forfaldsdagen (eller en senere sidste rettidig
betalingsdag).
Dette gælder a) gældsbrev, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, b) VP-registrerede fordringer, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, f.eks. obligationer, c) forlig, jf. § 5, stk. 1, nr.
3 (det være sig inden- eller udenretligt), d) dom, jf. atter § 5, stk. 1, nr. 3,
e) betalingskrav påtegnet af fogedretten, jf. atter § 5, stk. 1, nr. 3, f) anden
bindende afgørelse, jf. atter § 5, stk. 1, nr. 3, f.eks. en voldgiftskendelse,
g) pengelån, jf. § 6, stk. 1,15 dog ikke renter,16 h) ubevilgede overtræk i
banken, jf. atter § 6, stk. 1, i) pension, jf. § 8, j) livrente, jf. atter § 8, k) aftægtsydelse, j. atter § 8, l) underholdsbidrag, jf. atter § 8, samt m) anden
»lignende ydelse«.
»Lignende« i forhold til de i samme § opregnede typer af ydelser: pension, livrente,
aftægtsydelse og underholdsbidrag, jf. § 8. Karakteristisk for ydelsen er, at den »forfalder med bestemte mellemrum og ikke er afdrag på en skyldig hovedstol«. Ved både
pension, livrente, aftægtsydelse og underholdsbidrag er det rettigheden som sådan, der
forældes på 10 år, og fristen regnes fra forfaldsdagen for den sidste ydelse (dog at en
grundbyrde på fast ejendom ikke som sådan kan forældes, idet alene den enkelte ydel15. Under »pengelån« falder også en kassekredit. Er der ikke aftalt noget for-

faldstidspunkt for en sådan, løber den 10-årige forældelse fra den seneste kontobevægelse, der er foretaget af andre end kontohaveren (= D), jf. § 6, stk. 2.
16. Renter, gebyrer mv. er undergivet den 3-årige forældelse efter hovedreglen i § 3,
jf. § 6, stk. 3, dog at de er undergivet samme 10-årige forældelse som selve lånet,
hvis de tilskrives lånet inden for maksimum på en kredit, typisk en kassekredit.
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se kan forældes, jf. § 25, stk. 5). Ud over at selve pensionsretten mv. er undergivet 10årig forældelse, er også den enkelte forfaldne ydelse undergivet 3-årig forældelse, jf. §
8, 2. pkt.

6. 20-årig forældelse – indlån i bank og sparekasse
En særligt lang forældelsesfrist gælder for indlån i banker, sparekasser
mv., idet forældelsen her er 20 år, jf. FL 2007 § 7.
Denne lange forældelse gælder også renter.
Forældelsen regnes fra den seneste postering på kontoen.

7. Udskydelse af fristens begyndelse pga. undskyldelig faktuel
uvidenhed hos K
De to gamle forældelseslove, DL 5-14-4 og 1908-loven, afveg indbyrdes
med hensyn til, hvorvidt undskyldelig uvidenhed hos K om kravet eller
om D’s identitet kunne medføre udskydelse (suspension) af fristens begyndelse eller ej. Efter DL 5-14-4 var dette ikke tilfældet, om end retspraksis blev nødsaget til at tillade en suspension ved meget alvorlig personskade, hvorimod suspensionsmuligheden fra begyndelsen var indbygget i 1908-loven.
FL 2007 tager klar stilling til spørgsmålet, og efter denne lov er udgangspunktet i § 3, stk. 2, at begyndelsestidspunktet for den 3-årige forældelsesfrist i § 3, stk. 1, udskydes som følge af nærmere definerede former for faktuel undskyldelig uvidenhed hos K. En sådan mulighed for udskydelse gælder også for andre af de »korte« fordringer, nemlig for 1)
fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold, jf. § 4, stk. 2, 2) renter, gebyrer mv., jf. § 5, stk. 2, og §
6, stk. 3, og 3) fordring på de enkelte ydelser på pension, livrente, underholdsbidrag mv., jf. § 8, 2. pkt.
Der skal være tale om ukendskab til 1) fordringen eller 2) D, dvs.
D’s identitet, jf. ordene i § 3, stk. 2: »... ubekendt med fordringen eller
skyldneren«.
Udtrykket »ubekendt med fordringen« skal forstås svarende til suspensionsreglen i 1908-loven, og den retspraksis, der foreligger om de
gamle regler, har derfor også præjudikatværdi for de nye. Således vil en
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tvivl om forståelsen af f.eks. afgiftslovgivningen som tungtvejende hovedregel ikke kunne sidestilles med »ukendskab til fordringen«, eftersom
alle har lige adgang til jus. Følgelig udskydes begyndelsestidspunktet for
forældelsen af et tilbagesøgningskrav for uretmæssigt erlagte afgifter ikke, indtil retstilstanden afklares gennem en leading case. Den, der erlægger en afgift, som han mener er retsstridigt opkrævet, må selv tage skridt
til tilbagesøgning (eller indgå aftale med myndighederne om suspension
af forældelsen, jf. nedenfor).17
Den her beskrevne udskydelse af begyndelsestidspunktet for forældelsen kan dog ikke vare i det uendelige, og derfor opstiller FL 2007 nogle
yderste frister for forældelsen, nemlig 1) som udgangspunkt 10 år efter
det tidspunkt, der normalt ville være begyndelsestidspunktet, jf. § 3, stk.
3, nr. 3, eller 2) ved erstatning uden for kontrakt 10 år efter den skadevoldende handlings ophør, jf. § 3, stk. 3, nr. 2, ved personskade og forureningsskade dog 30 år, jf. § 3, stk. 3, nr. 2.
Det er ikke korrekt at fremstille dette således, at »forældelsen for person- og forureningsskader er 30 år«. Forældelsen for disse er ligesom ved andre former for erstatning uden for kontrakt 3 år fra skadens indtræden, jf. § 2, stk. 4, men hvis forældelsens begyndelse udskydes pga. undskyldelig faktuel uvidenhed, indtræder forældelse
senest 30 år efter den skadevoldende handlings ophør.

17. Jf. UfR 2000.1953 H, der statuerer forældelse efter 1908-forældelsesloven for sel-

skabernes tilbagesøgningskrav vedrørende gebyrer erlagt i strid med fællesskabsretten. Forældelsen ansås ikke suspenderet som følge af undskyldelig uvidenhed
om afgifternes retsstridighed, jf. Preben Jøker Thorsen i TfS 2000, 774, der fremhæver de afgiftspligtige selskabers professionelle karakter og lader en mulighed
stå åben for, at retsvildfarelsen i visse tilfælde kan antage karakter af en (undskyldelig) faktisk vildfarelse, jf. Nis Jul Clausen & Hans Viggo Godsk Pedersen i Festskrift til Aage Michelsen, s. 139 ff, som er betænkelige ved konsekvenserne af en
5-årig forældelse, der ubønhørligt løber lige fra erlæggelsen af afgifterne, uden
nogen suspension, samt Maria Bardram & Karsten Kristoffersen i UfR 2001 B s.
82 ff. Forældelse af rent danske skatter og afgifter håndhæves imidlertid lige så
kompromisløst, jf. UfR 2000.2444 H, jf. Nikolaj Bjørnholm i TfS 2001, 166, der
med henblik på nogle spørgsmål om tilbagesøgning af kantinemoms konkluderer,
at der ikke under den nuværende danske retstilstand er mulighed for, at en forældelsesfrist suspenderes som følge af retsvildfarelse.
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I visse tilfælde er det rimeligt, at K afventer en bestemt begivenhed af
relevans for fordringen, inden han skrider til afbrydelse af forældelsen, og
dette er nærmere reguleret gennem en tillægsfrister i FL 2007.
Der gælder derfor en tillægsfrist på 1 år i en række tilfælde:
1. – Når en D, der hæfter solidarisk sammen med én eller flere andre,
skal søge regres mod sin(e) medskyldner(e), indtræder (subrogerer) D
som udgangspunkt i K’s retstilling, herunder også i den løbende forældelse,18 men der indrømmes her D en tillægsfrist på 1 år til at afbryde forældelsen,19 regnet fra 1) det tidspunkt, hvor forældelsen blev afbrudt over
for D selv, 2) D’s opfyldelse af kravet, forudsat at det ikke allerede var
forældet, eller 3) D’s indrømmelse af fristforlængelse til K under samme
forudsætning, jf. FL 2007 § 12, stk. 2.
2. – Hvis K’s krav er et erstatnings- eller godtgørelseskrav, der udspringer
af en skadevoldende handling, for hvilken D findes skyldig under en
straffesag, dvs. at strafansvaret ikke er forældet efter straffelovens særlige forældelsesfrister,20 forlænges forældelsesfristen for det civilretlige erstatningskrav mod D således, at det 1) kan påkendes under straffesagen og
dermed optages som en erstatningsretlig del af straffedommen,21 jf. FL
2007 § 13, 1. pkt., eller 2) kan inddrives under en efterfølgende civil rets-

18. Jf. FL 2007 § 12, stk. 1.
19. Tillægsfristen beregnes således: 1) Hvis forældelsen er afbrudt over for D: fra af-

brydelsen. 2) Hvis D har opfyldt K’s krav: fra opfyldelsen. 3) Hvis D har givet K
tilsagn om fristforlængelse: fra tilsagnet. Foreligger flere af disse begivenheder,
regnes tillægsfristen på 1 år fra den første begivenhed.
20. Hvilket reguleres efter straffelovens §§ 92-94 om strafferetlig forældelse. Det er
herved særligt den 5-, 10- eller 15-årige forældelse (eller en uforældelig drabshandling), der kan forlænge den civilretlige forældelsesfrist på 3 år. De nævnte
forældelsesfrister på 5, 10 og 15 år relaterer sig (med en række undtagelser i straffeloven) til overtrædelser med strafferammer på hhv. 4, 10 og 16 års fængsel
(mens den uforældelige forbrydelse relaterer sig til fængsel på livstid).
21. Dvs. at erstatningskravet kan påkendes som et såkaldt adhæsionskrav (af latin:
adhærere = hæfter/klæber ved), jf. om adhæsionsprocessen Lindencrone & Werlauff: Dansk retspleje, s. 636 ff.
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sag, der anlægges inden 1 år efter den endelige afgørelse i straffesagen, jf.
§ 13, 2. pkt.22
3. – Hvis K uden egen skyld har været ubekendt med D’s opholdssted
(eller K af andre årsager uden egen skyld har været afskåret fra at afbryde forældelsen), forlænges forældelsesfristen således, at den først udløber 1 år efter, at K fik kundskab om D’s opholdssted (hhv. 1 år fra hindringens ophør), jf. FL 2007 § 14.23
4. – Har K inden forældelsesfristens udløb foretaget retslige skridt, jf. §
16, men fører retssagen mv. ikke til realitetsafgørelse eller forlig, anses fristen for at være foreløbigt afbrudt, og forældelsen kan da tidligst
indtræde 1 år efter, at K fik meddelelse om sagens afslutning, jf. § 20, stk.
1.24
5. – Har K inden fristens udløb indgivet konkursbegæring mod D, men
der afsiges ikke noget konkursdekret, eller har K inden fristens udløb
indgivet anmodning om udlæg hos D, men der holdes ikke nogen fogedforretning, kan forældelse tidligst indtræde 1 år efter meddelelsen til K
om, at sagen er afsluttet, jf. § 20, stk. 3.25

22. Samme tillægsfrist på 1 år gælder også, hvis der ikke er afsagt straffedom, men D

har vedtaget en bøde eller anden strafferetlig sanktion, f.eks. konfiskation, dvs. en
udenretlig bødevedtagelse mv.
23. Denne suspension kan dog ikke medføre en forlængelse af 10- hhv. 30-års-fristen
i § 3, stk. 3, og den kan højst forlænge andre frister eller tillægsfrister med 10 år,
jf. § 14, stk. 2.
24. Har K ikke modtaget underretning om sagens afslutning inden rimelig tid, regnes
fristen dog fra det tidspunkt, hvor K fik kendskab til forholdet »eller burde have
søgt oplysning herom«, jf. § 20, stk. 1, 2. pkt. – I § 20, stk. 2, opregnes der en
række tilfælde, hvor der alligevel ikke gives den nævnte efterfrist på 1 år. Det drejer sig om tilfælde, hvor 1) det retslige skridt åbenbart ikke kunne føre til en realitetsafgørelse, 2) K hæver sagen, selv om en realitetsafgørelse kunne være opnået,
eller 3) det beror på K’s valg ved indleveringen af et betalingspåkrav til fogeden,
at der ikke træffes en realitetsafgørelse.
25. Samme undtagelser som netop ovenfor vedrørende retslige skridt, der ikke fører
til realitetsafgørelse.
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6. – »Boanmeldelse«, der ikke fører til anerkendelse af fordringen –
dvs. i konkurs- eller dødsbo, tvangsakkord eller gældssanering – men som
er foretaget inden forældelsesfristens udløb, fører på tilsvarende måde til,
at forældelse tidligst kan udløse 1 år efter meddelelsen til K om afvisningen af kravet, jf. § 20, stk. 4.
7. – En række retligt relevante tiltag, der ganske vist ikke opfylder kravet nedenfor om at være udtryk for »retslige skridt« ved domstol, voldgift
mv. med henblik på at få dom mv. for fordringens eksistens og størrelse, har alligevel en midlertidigt afbrydende virkning, forudsat at de er foretaget inden forældelsesfristens udløb, jf. § 21, stk. 1-5. Det ville ikke
være procesbesparende at kræve af K, at han i sådanne tilfælde skulle
skynde sig at anlægge retssag. Det er tværtimod rimeligt, at K afventer
udfaldet af det retslige tiltag, han har iværksat, for at se, om der er et
grundlag for fordringen.
De retligt relevante tiltag, der kan bevirke en forlængelse af forældelsesfristen, er følgende: 1) Anlæg af retssag eller voldgiftssag med henblik på at få dom eller kendelse for »grundlaget for fordringen«, jf. § 21,
stk. 1, dvs. i form af en anerkendelsesdom. 2) Indbringelse af sagen26 for
en administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2, 1. og 2. pkt. 3) Indbringelse
for en højere administrativ myndighed eller for Folketingets Ombudsmand, jf. § 21, stk. 2, 3. pkt. 4) Indbringelse af sagen for et privat klagenævn, ankenævn el. lign., jf. § 21, stk. 3. 5) Afholdelse af syn og skøn
som isoleret bevisoptagelse, enten efter rpl.s formaliserede regler herom
eller efter parternes forudgående eller konkrete aftale herom, jf. § 21, stk.
4, smh. med rpl. § 343. 6) Påbegyndelse af forhandlinger om fordringen
mellem D og K, eventuelt »under medvirken af en uafhængig tredjemand«, dvs. gennem mediation eller retsmægling, jf. § 21, stk. 5.
Denne bestemmelse er vigtig, fordi den for en »D«, der bestrider fordringen, men som
indlader sig i realitetsforhandlinger med »K« om sagen, vil medføre, at forældelse,
der ville være udløbet under forhandlingerne, alligevel ikke udløber. Loven kan ikke
ved forudgående aftale fraviges til skade for D (dvs. gennem en forlængelse af forældelsen) eller for en forbruger-K (dvs. gennem en forkortelse af forældelsen), jf. § 26,
stk. 1-2.
26. Dvs. enten en sag om fordringens eksistens eller størrelse eller en sag, som er af-

gørende herfor.
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Disse forskrifter er ikke til hinder for en aftale om, at § 21, stk. 5, ikke skal finde
anvendelse, eller at 1-års fristen i § 21, stk. 5, forkortes. Det følger atter heraf, at den
»D«, der bliver opfordret til at indlade sig i realitetsforhandlinger om det krav, som
han bestrider, og for hvilket forældelsen nærmer sig, gyldigt kan betinge sin deltagelse i realitetsforhandlingerne af, at § 21, stk. 5, slet ikke finder anvendelse, eller af, at
tillægsfristen forkortes fra 1 år til f.eks. 8 uger. Se i øvrigt nærmere nedenfor under
omtalen af, hvilken betydning aftalefriheden har i relation til forældelsesfristerne.

I alle disse tilfælde gælder det, at forældelse tidligst indtræder 1 år efter
den dato, hvor det pågældende retligt relevante tiltag har fundet sin afslutning, nemlig således: 1) Retssag eller voldgiftssag: 1 år efter sagens
afgørelse. 2) Administrativ myndighed: 1 år efter meddelelsen om afgørelsen. 3) Højere administrativ myndighed eller Folketingets Ombudsmand: 1 år efter meddelelsen om rekursafgørelsen hhv. om udtalelsen. 4)
Privat klagenævn, ankenævn el. lign.: 1 år efter meddelelsen om afgørelsen. 5) Syn og skøn som isoleret bevisoptagelse: 1 år efter skønsforretningens afslutning. 6) Forhandlinger om fordringen: 1 år efter det tidspunkt,
hvor forhandlingerne »må anses for at være afsluttet«.
8. – Hæfter flere D solidarisk, og anlægger K sag mod én af dem og foretager procesunderretning (litisdenuntiation) mod de øvrige,27 forældes
fordringen mod de andre tidligst 1 år efter, at sagen er afsluttet ved dom,
forlig mv., jf. § 22, stk. 1.

9. Afbrydelse af forældelsesfristen
Vi har nu fastslået begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen, ligesom
vi har fastslået, i hvilke tilfælde begyndelsestidspunktet eventuelt udskydes, og i hvilke tilfælde der eventuelt lægges en tillægsfrist til. Nu drejer
det sig om at fastslå, hvordan K afbryder fristen, således at den ikke udløber og forældelse indtræder.
Forældelsen kan afbrydes på én af fire måder: 1) ved D’s erkendelse,
2) ved K’s foretagelse af retsskridt mod D, 3) konkursbegæring for eller
»boanmeldelse« af kravet eller 4) ved anmodning om udlæg for kravet.
27. Om procesunderretning (litisdenuntiation) se Lindencrone & Werlauff: Dansk

retspleje s. 243 ff.
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De to gamle forældelseslove havde hver sin afbrydelsesmåde: Forældelse
efter DL 5-14-4 blev afbrudt gennem K’s påmindelse til D, hvorimod forældelse efter 1908-loven kun kunne afbrydes ved retsskridt mod D (eller
ved tilvejebringelse af et »særligt retsgrundlag«, f.eks. et gældsbrev eller
forlig). I modsætning hertil vil påmindelse ikke være nok til afbrydelse
efter FL 2007. Der skal enten en erkendelse fra eller et retsskridt mod D
til.
1. – For det første afbrydes forældelsen, hvis D over for K erkender sin
forpligtelse, jf. FL 2007 § 15. Bestemmelsen foreskriver udtrykkeligt, at
dette kan ske udtrykkeligt eller ved D’s handlemåde – det, man kalder
»konkludent handlemåde«, dvs. en handlemåde, hvorfra man kan drage
konklusioner om den handlendes intentioner. Der er intet krav om, at man
skal op på et niveau svarende til begrebet »særligt retsgrundlag« i 1908loven. En udtrykkelig erkendelse kan f.eks. være i brevform, og en erkendelse gennem konkludent handlemåde kan f.eks. være D’s betaling af renter eller afdrag på den gæld, hvis eksistens han herved erkender.
Er forældelse afbrudt ved D’s erkendelse, løber der fra erkendelsestidspunktet en ny forældelsesfrist, hvis længde »bestemmes efter reglerne i denne lov«, jf. FL 2007 § 19, stk. 1 og 2. Den nye frist vil ofte have
samme længde som den gamle, eftersom kravet normalt vil være af samme beskaffenhed som det gamle, men den behøver ikke have samme
længde. Hvis »erkendelsen« af et krav med 3-årig forældelse f.eks. har
givet sig udslag i, at der er udstedt et gældsbrev for tilgodehavendet, er
gældsbrevet underlagt en ny 10-årig forældelsesfrist, jf. FL 2007 § 5, stk.
1, nr. 1.
2. – For det andet afbrydes forældelsen, hvis K foretager »retslige
skridt« mod D, jf. FL 2007 § 16. Der skal være tale om retslige skridt,
der foretages af K med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgiftskendelse »eller anden bindende afgørelse,
der fastslår fordringens eksistens og størrelse«, og K skal forfølge de retslige skridt »inden for rimelig tid«. »Anden bindende afgørelse« kan f.eks.
være en faglig voldgift.
Kravet om, at afgørelsen skal fastslå ikke blot fordringens eksistens, men også dens
størrelse, medfører, at et retsskridt med henblik på alene at erhverve en anerkendelsesdom, der kun fastslår D’s erstatningspligt, ikke definitivt afbryder forældelsen,
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men den er dog midlertidigt afbrudt, idet der gives en tillægsfrist, således at forældelse tidligst kan indtræde 1 år efter sagens endelige afgørelse, jf. § 21, stk. 1, der omtaltes ovenfor under »tillægsfrister«. Den K, der fik en endelig anerkendelsesdom for
kravets eksistens, men ikke nogen dom for dets størrelse, har således mindst 1 år efter
den endelige dom til at anlægge sag med påstand om dom også for dets størrelse mv.

Da de »retslige skridt«, der omfattes af § 16, er af forskellig karakter, definerer bestemmelsen nærmere, hvornår afbrydelse er sket for de forskellige retslige skridts vedkommende, nemlig således:
Gøres fordringen gældende ved en domstol, afbrydes forældelsen a)
ved indlevering af stævning,28 b) ved indlevering af et betalingspåkrav til
fogedretten,29 c) ved nedlæggelse af en påstand om fordringen, herunder
som modkrav (dvs. til selvstændig dom),30 d) når fordringen under retssagen gøres gældende som modkrav (til kompensation),31 dog kun i det omfang fordringen dækkes af hovedfordringen,32 eller e) ved D’s indlevering
til retten af en stævning med påstand om, at fordringen ikke består, dvs. et
negativt anerkendelsessøgsmål, jf. § 16, stk. 2, nr. 4.
Man kan spørge, hvorfor »D« dog skulle anlægge et sådant negativt anerkendelsessøgsmål og derved selv afbryde en forældelse, der netop løber i »D«’s interesse. Men
28. Jf. § 16, stk. 2, nr. 1.
29. Jf. ligeledes § 16, stk. 2, nr. 1.
30. Jf. § 16, stk. 2, nr. 2. – Nedlæggelse af en sådan påstand vil normalt ske gennem

indlevering af et processkrift toil retten, og det er da datoen for indleveringen, der
er afgørende, ikke processkriftets egen datering.
31. Jf. § 16, stk. 2, nr. 3. – Dvs. når der nedlægges selvstændig påstand om dom for
fordringen (ikke blot et anbringende om, at den modregnes i hovedkravet), jf. om
forskellen mellem modkrav til selvstændig dom og modkrav til kompensation
Lindencrone & Werlauff: Dansk retspleje s. 271 f.
32. Det vil sikkert blandt andet være i disse situationer, man kan få brug for kravet i §
16 om, at de retslige skridt skal forfølges af K »inden for rimelig tid«. Antag, at H
anlægger sag mod M med påstand om dom for 100. Under sagen fremsætter M et
modkrav på 70, men kun til kompensation. Af én eller anden grund bliver der ikke under sagen taget stilling til H’s krav på de 100, f.eks. fordi H hæver sagen. Eller M bliver frifundet for H’s krav af grunde, der ikke har noget at gøre med M’s
modkrav på de 70. Nu er forældelsen for M’s formodede krav på de 70 ganske
vist afbrudt gennem modkravets fremsættelse under sagen – men M’s krav skal
forfølges »inden for rimelig tid«. Gør M ikke det, indtræder der forældelse. Da
den oprindelige sag er afsluttet, må M forfølge sit krav gennem en ny sag anlagt
mod H.
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forholdet kan jo være det, at det er vigtige for »D« at få dom for det standpunkt, som
han mener er det rigtige: nemlig at han intet skylder »K«, end det er for D at forholde
sig passiv og afvente, at forældelsesfristen definitivt afgør sagen.
Måske er »D« en juridisk person, der har behov for klarhed til brug for sine regnskaber, og som derfor ikke kan vente med afklaring af spørgsmålet, til forældelsesfristens udløb. Hvis sagsøgte (»K«) under sagen ikke blot påstår sig frifundet, men nedlægger en selvstændig påstand om dom for det krav, som »K« mener at have, er dette
i sig selv forældelsesafbrydende, jf. § 16, stk. 2, nr. 2.

Hvis der er aftalt privat voldgift i sagen, eller hvis »anden særlig afgørelsesmåde [er] hjemlet«,33 afbrydes forældelsen, når K »iværksætter,
hvad der fra dennes side skal gøres for at sætte sagen i gang«.34 Det følger
af voldgiftslovens (vgl.) § 22, at hvis voldgiftssagens parter ikke har aftalt
andet,35 anses en voldgiftssag for at være indledt på den dag, hvor indklagede (her = D) modtager skriftlig anmodning om, at tvisten skal behandles ved voldgift. Det vil derfor være på denne dag, forældelsesfristen afbrydes. Også ved voldgift mv. gælder de forskrifterne i FL 2007 § 16, stk.
2, nr. 2-4, om forældelsesafbrydelse ved nedlæggelse af påstand, fremsættelse af modkrav mv., jf. § 16, stk. 3, 2. pkt., også også her gælder kravet
om, at K skal forfølge de retslige skridt inden for rimelig tid. En voldgiftssag, der gennem lang tid går i stå pga. K’s forhold, virker derfor alligevel ikke fristafbrydende.
Er forældelse afbrudt ved retslige skridt efter § 16, løber der fra datoen
for dom, retsforlig, voldgiftskendelse, fogedens påtegning af betalingspåkrav mv. en ny forældelsesfrist, hvis længde »bestemmes efter reglerne i
denne lov«, jf. FL 2007 § 19, stk. 1 og 3. Der henvises til bemærkningerne om ovenfor om, at den nye forældelsesfrist ofte ikke vil være den
samme som den gamle, og dette gælder også her. Er det krav, der blev anlagt retssag for, et ktav med 3-årig forældelse, vil det gennem dommen
33. F.eks. faglig voldgift.
34. Jf. § 16, stk. 3, 1. pkt.
35. De kunne f.eks. i deres voldgiftsklausul have aftalt, at sagen først skal anses for at

være indledt, når klageskrift indleveres til indklagede og voldgiftsretten. Det er
dog ganske rimeligt at anvende udgangspunktet i vgl. § 22 som datoen for sagens
anlæg, og dermed også som forældelsesafbrydende, eftersom det i nogle tilfælde
kan tage lang tid at få voldgiftsretten nedsat, uden at dette kan lægges klageren til
last. Om privat voldgift efter vgl.-reformen 2005 se nærmere Lindencrone &
Werlauff: Dansk retspleje s. 31 ff.
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blive underlagt en ny, 10-årig forældelse, jf. § 5, stk. 1, nr. 3. Det samme
gælder, hvis der opnås voldgiftskendelse eller retsforlig, eller hvis et betalingspåkrav påtegnes af fogeden, jf. ligeledes § 5, stk. 1, nr. 3.
3. – For det tredje afbrydes forældelsen ved konkursbegæring for eller
»boanmeldelse« af kravet, jf. FL 2007 § 17, dvs. ved indgivelse af en
konkursbegæring, der støttes på fordringen, eller ved anmeldelse i et konkursbo, under en tvangsakkord eller gældssanering eller i et dødsbo efter
dettes udstedelse af proklama. Da et konkursbo er en fra D forskellig juridisk person, ligesom et dødsbo er en fra arvingerne forskellig juridisk person, bliver det af betydning, om konkursbegæringen hhv. anmeldelsen i
boet både har afbrydende virkning over for boet og over for D personligt,36 og dette besvarer § 17, stk. 2, bekræftende, ligesom anmeldelse i et
dødsbo også har afbrydende virkning over for arvingerne.37
Når der er udstedt proklama (også i et konkursbo, dvs. ikkeprækælusivt), kan proklamafristen forlænge forældelsesfristen, jf. § 17,
stk. 3. Hvis nemlig forældelsesfristen udløber, inden proklamafristen er
udløbet, forlænges forældelsesfristen, således at anmeldelse inden for
proklamefristen er tilstrækkelig til at afbryde forældelsen. Er der åbnet
forhandling om tvangsakkord, og udløber forældelsesfristen inden afholdelsen af det møde, hvor akkordforslaget behandles og sættes til afstemning, forlænges forældelsesfristen, således at en anmeldelse inden akkordmødet er tilstrækkelig til fristafbrydelse, jf. atter § 17, stk. 3.
Er forældelse afbrudt ved konkursbegæring eller »boanmeldelse« efter
§ 17, og er fordringen anerkendt i konkurs- eller dødsboet, i en vedtagen
tvangsakkord eller i en afsagt kendelse om gældssanering,38 løber der fra
datoen for dom, retsforlig, voldgiftskendelse, fogedens påtegning af betalingspåkrav mv. en ny forældelsesfrist, hvis længde »bestemmes efter
36. Fristafbrydelsen over for D personligt bliver af betydning, hvis K ikke fyldestgø-

res fuldt ud af boet, f.eks. fordi dette kun giver ham en dividende. Restkravet mod
D består da fortsat, jf. KL § 156, medmindre konkursen afsluttes med en gældssanering i forbindelse med konkurs.
37. Fristafbrydelsen over for arvingerne kan blive af betydning, hvis disse i et privat
skiftet bo hæfter i overensstemmelse med DSL § 27, dvs. hvis de helt eller delvis
har delt boets aktiver mellem sig.
38. Er anerkendelse ikke sket på én af disse måder, må K sørge for at få forældelsen
afbrudt på anden måde, typisk ved at anlægge retssag om kravet.
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reglerne i denne lov«, jf. FL 2007 § 19, stk. 1 og 4. Der henvises til bemærkningerne om ovenfor om, at den nye forældelsesfrist ofte ikke vil
være den samme som den gamle, og dette gælder også her. En vedtaget
tvangsakkord og en kendelse om gældssanering har samme virkning som
et retsforlig, jf. KL §§ 189 og 226, og det følger heraf, at den nye forældelse i disse tilfælde vil være 10-årig, jf. FL 2007 § 5, stk. 1, nr. 3. Derimod har et boregnskab i et konkursbo ikke virkning som et forlig, og
medmindre D’s påtegning på boregnskabet eller et særskilt dokument er
udformet som et gældsbrev eller forlig, vil den nye forældelsesfrist derfor
have samme længde som den gamle.
4. – For det fjerde afbrydes forældelsen ved indgivelse til fogedretten af
anmodning om udlæg, jf. FL 2007 § 18, stk. 1. Det er også her, ligesom
ved de retslige skridt efter § 16, en betingelse, at K søger udlægsforretningen »fremmet inden for rimelig tid«. SKAT har egne fogeder: pantefogederne, og ved et pantefogedudlæg afbrydes forældelsen ved udlægsforretningens foretagelse, jf. § 18, stk. 2. Udlæg hhv. anmodning om udlæg efter § 18 er fristafbrydende, uanset om der under udlægsforretningen
anvises noget som genstand for udlæg, eller om der afgives insolvenserklæring af D. Heri ligger også nøglen til SKAT’s mulighed for – og faste
praksis om – at holde skatte- og afgiftskrav reelt »uforældelige«, nemlig
ved med passende mellemrum at afbryde forældelsen og bringe en ny
forældelsesfrist til at løbe. Under 1908-loven skete dette vistnok ofte med
omkring 4 års og 11 måneders mellemrum, dvs. inden for den 5-årige
forældelse. Nu må det så ske med omkring 2 års og 11 måneders mellemrum inden for den 3-årige forældelse.
Visse retligt relevante tiltag har efter § 18 samme fristafbrydende virkning som udlæg hhv. anmodning om udlæg. Det gælder indgivelse til fogeden om foretagelse af arrest,39 fremsættelse af krav for fogeden om andel i et auktionsprovenu40 og indgivelse af anmodning til fogedretten om
tilbagetagelse af en løsøregenstand, der er solgt med ejendomsforbehold.41 Den allernemmeste måde for en offentlig myndighed, herunder
SKAT, at afbryde forældelsen på fremgår dog af § 18, stk. 4, nemlig på39. Jf. § 18, stk. 3, nr. 1.
40. Jf. § 18, stk. 3, nr. 2.
41. Jf. § 18, stk. 3, nr. 3.
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læg til D’s arbejdsgiver om indeholdelse i løn mv. De fleste offentligretlige – og efter en reform om nogle år formentlig også privatretlige –
krav kan inddrives på denne måde.
Er forældelse afbrudt ved udlæg eller lønindeholdelse § 18, løber der
fra datoen for afslutningen af udlægsforretningen, fra auktionens afslutning, fra anlæg af justifikationssag efter arrest hhv. fra lønindeholdelsens
ophør en ny forældelsesfrist, hvis længde »bestemmes efter reglerne i
denne lov«, jf. FL 2007 § 19, stk. 1 og 6. Der henvises til bemærkningerne om ovenfor om, at den nye forældelsesfrist ofte ikke vil være den
samme som den gamle, og dette gælder også her. Gøres der udlæg for et
krav med 10-årig forældelse efter § 5, dvs. gældsbrev, forlig, dom mv.,
gælder den nye 10-årige forældelse ikke blot for hovedstolen, men også
for de omkostninger og uforældede renter, der blev opgjort under fogedforretningen, jf. § 19, stk. 7.

10. Fristens tekniske beregning
Når forældelsesfristen beregnes, medregnes den månedsdag, der svarer
til den dag, hvorfra fristen regnes, jf. § 27, stk. 1, 1. pkt. Hvis en 3-årig
forældelse begynder at løbe den 3. marts 2008, er en afbrydelse, der foretages den 3. marts 2011, således rettidig.
Er der ikke en tilsvarende månedsdag, udløber fristen på den sidste
dag i måneden, jf. § 27, stk. 1, 2. pkt. Hvis en 3-årig forældelse begynder
den 29. februar i et skudår, skal afbrydelse således ske den 28. februar 3
år senere for at være rettidig.
I nogle tilfælde udstrækkes fristen til den følgende hverdag, jf. § 27,
stk. 2. Dette gælder, hvis fristen udløber i en weekend, på en (dansk) helligdag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller
nytårsaftensdag den 31. december.

11. Retsvirkninger af forældelse
Forældelse medfører, at den forældede fordring bortfalder. I FL 2007 §
23, stk. 1, anvendes sprogbrugen, at K »mister sin ret til at kræve opfyldelse«, mens § 23, stk. 2, anvender udtrykket, at kravet »bortfalder«, men
realiteten er den samme.
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I et vist omfang kan endog en forældet fordring dog anvendes til modregning. Dette gælder dels, hvis 1) modregning er aftalt, og dels, hvis 2)
det hovedkrav, som den forældede fordring modregnes i, udspringer af
samme retsforhold, dvs. at hoved- og modkrav er konnekse, og det konnekse hovedkrav er stiftet, inden forældelse indtrådte for modkravet, jf.
FL 2007 § 24. Denne udvidede modregningsadgang ved konnekse krav
udspringer af det forhold, at der ved konnekse krav pr. definition gælder
et nettoprincip, således at der alene skyldes differencen.
En række rettigheder, der udspringer af fordringen, bortfalder sammen med fordringen, når denne forældes. Det gælder for det første renter og »lignende ydelser« (f.eks. gebyrer), jf. FL § 23, stk. 2. Det gælder
endvidere retten til fyldestgørelse for fordringen i pant eller udlæg i D’s
formuegoder, jf. § 25, stk. 1.
En række tinglige rettigheder bortfalder dog ikke ved fordringens
forældelse. Rettigheder, der således overlever fordringens forældelse, er
følgende: a) Pant for hovedstolen42 ifølge tinglyst pantebrev i fast ejendom for en bestemt angivet sum;43 b) håndpant (dog ikke i ejerpantebrev);44 c) pant i fast ejendom, f.eks. et landbrug eller en udlejningsejendom, som panthaveren inden fordringens forældelse har overtaget til brugelighed;45 d) tilbageholdsret (retentionsret), f.eks. reparatørens eller
transportørens tilbageholdelse af det reparerede hhv. transporterede formuegode;46 og e) grundbyrder hvilende på fast ejendom.47 Derimod bort-

42. Med modsætningsvis ikke for renter. Disse vil derfor være undergivet den 3-årige

43.
44.
45.
46.
47.

forældelse efter § 3, jf. § 6, stk. 3, 1. pkt. De kan ikke være undergivet den 10årige forældelse efter § 6, stk. 3, 2. pkt., eftersom den panteret, der overlever fordringens forældelse i medfør af § 25, stk. 2, nr. 1, er et pant i fast ejendom for en
bestemt angivet sum.
Jf. § 25, stk. 2, nr. 1.
Jf. § 25, stk. 2, nr. 2.
Jf. § 25, stk. 2, nr. 3. – Se nærmere om brugspant rpl. §§ 588-595 og Lindencrone
& Werlauff: Dansk retspleje, s. 404 ff.
Jf. § 25, stk. 4. – Om retentionsret se nærmere Lennart Lynge Andersen & Erik
Werlauff. Kreditretten, s. 145 ff.
Jf. § 25, stk. 5. – Derimod er den enkelte forfaldne ydelse undergivet forældelse,
typisk 10-årig efter § 8.
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falder en løsøresælgers ejendomsforbehold i leveret løsøre sammen med
fordringens forældelse.48

12. Overgangsregler – intertemporale forældelsesspørgsmål
Hvis en fordring var forældet inden ikrafttrædelsen den 1. januar 2008
af FL 2007, bedømmes denne allerede indtrådte forældelse efter dem
gamle lovgivning, uanset om det er DL 5-14-4 eller 1908-loven, jf. FL
2007 § 30, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis.
Også på et andet vigtigt punkt respekterer FL 2007 den tidligere gældende retstilstand, nemlig i spørgsmålet om, hvad der skal til for at afbryde forældelse. Var afbrydelse sket efter de gamle regler, dvs. retsskridt efter 1908-loven hhv. påmindelse efter DL 5-14-4, så anses denne
afbrydelse for at være sket med virkning også efter 1. januar 2008, jf. FL
2007 § 30, stk. 3.
Hvis fordringen ikke var forældet allerede inden den 1. januar 2008,
omfattes den af FL 2007, uanset at fordringen er stiftet før lovens ikrafttræden, jf. § 30, stk. 1, 1. pkt. En fordring stiftet i december 2007 og undergivet hidtidig 20-årig forældelse vil således gå over til de nye forældelsesregler, ofte til en 10-årig forældelse. Tilsvarende vil en fordring,
forfalden i december 2007 og undergivet hidtidig 5-årig forældelse, overgå til de nye forældelsesregler, ofte til en 3-årig forældelse. En fordring
må dermed i forældelsesmæssig henseende bedømmes ud fra den til enhver tid gældende forældelseslovgivning. Hverken K eller D kan have
nogen beskyttelsesværdig forventning om, at de ved fordringens opståen
gældende forældelsesregler udgør en ufravigelig bestanddel af fordringen.
Det er dog indlysende, at nye forældelsesregler, der forkorter forældelsesperioden ud fra et ændret samfundssyn herpå, må indføres under rimelig
respekt af K’s mulighed for at varetage sine interesser, idet der ellers ville
blive foretaget et uacceptabelt indgreb i ejendomsretten. Dette hensyn er
imidlertid klart blevet iagttaget med FL 2007.
Hvis fordringen ikke var forældet inden den 1. januar 2008, gribes
den af FL 2007 og dennes typisk 3- eller 10-årige forældelse. Dermed
gælder ikke blot de nye regler om forældelsens længde, men også om be48. Jf. § 25, stk. 4.
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gyndelsestidspunktet, udskydelse af dette, afbrydelse af forældelsen mv.
Tager man som eksempel en fordring i henhold til et gældsbrev, vil den
dermed forældelsesretligt blive forandret fra en 20-årig til en 10-årig forældelse, begyndelsestidspunktet vil blive forandret fra stiftelsen til forfaldsdagen, og afbrydelsesmåden vil blive forandret fra påmindelse til
retslige skridt.
For at give K en rimelig tid til at indstille sig på de nye regler er det foreskrevet, at en fordring, der således forældelsesmæssigt bæres ind i de
nye regler, ikke forældes før 3 år efter ikrafttrædelsen af FL 2007,
dvs. tidligst den 1. januar 2011.49 Denne »3-års efterfrist« skal i nogen
grad kompensere for, at de fleste fordringer vil få deres forældelsestid
forkortet under de nye regler, typisk fra 20 til 10 år hhv. fra 5 til 3 år.50
Men hvis fordringen på en dato inden år 2011 ville være forældet efter
både gamle og nye regler, er det ubetænkeligt at lade forældelse indtræde før 2011.51 De to beregninger vil udløbe på forskellige datoer, og forældelsen indtræder da på den seneste af disse to datoer, jf. § 30, stk. 1, 3.
pkt.

13. Aftalefrihed, suspensionsaftale og standpunktsrisiko
I et vist – men også kun i et vist – omfang er forældelseslovgivningen
præceptiv. Skillelinjen mellem det fravigelige og det ufravigelige må
nødvendigvis trækkes af, at man ikke til skade for en D på forhånd kan
forlænge fristerne, at man heller ikke til skade for en forbruger-K kan forkorte fristerne og dermed forringe forbrugerens retsposition over for den
erhvervsdrivende D, men at det ved opståen af en konkret tvist, hvor forældelsen måske nærmer sig, skal være muligt at udskyde forældelsen,
hvilket ofte vil kunne forhindre et forhastet sagsanlæg og dermed virke
procesbesparende.

49. Jf. § 30, stk. 1, 2. pkt.
50. En enkelt type af krav har rimeligvis fået en særligt lang efterfrist, nemlig krav på

forholdsmæssigt afslag i købesummen pga. jordforurening, jf. § 29, stk. 2. Her
bevares der en 20-års frist fra fordringens stiftelse til og med den 31. december
2017.
51. Jf. § 30, stk. 1, 2. pkt., in fine.

245

§ 18. Forældelse

På baggrund af disse reale hensyn skelner FL 2007 § 26 mellem »forudgående aftale« og det, man kunne kalde senere aftale, uden at loven
dog udtrykkeligt anvender eller definerer denne sondring. En forudgående
aftale vil foreligge, hvis man allerede i et gældsbrev mv. eller kort efter
kravets stiftelse aftaler, at »dette krav [der ellers ville være undergivet 10årig forældelse] skal være undergivet 20-årig forældelse«.
En sådan forudgående aftale er ugyldig som stridende mod § 26, stk. 1.
Det er herved ikke afgørende, i hvilket omfang D og/eller K er erhvervsdrivende eller forbrugere. D skal have den juridiske fordel, det er, at hans
gæld bortfalder med tiden, hvis ikke K holder den i live på den i loven foreskrevne måde; derfor § 26, stk. 1.
Tilsvarende skal den forbruger-K, der får et krav mod en erhvervsdrivende D, f.eks. i anledning af et køb af en vare eller tjenesteydelse, have
den juridiske fordel, at K og D ikke på forhånd kan aftale, at kravet forældes hurtigere, end loven foreskriver; derfor § 26, stk. 2.52
Herved er f.eks. AB 92 § 36 (krav mod bygherren skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering) ugyldig i forhold til en forbruger-K, idet denne ikke bindende på
forhånd kan acceptere en kortere frist, end hvad der følger af FL 2007. Hvis det er en
forbruger, der får bygget et hus hos en erhvervsdrivende, kan det ikke på forhånd aftales, at forældelsen afkortes i forhold til, hvad FL 2007 vil føre til. Dermed er en absolut frist på 5 år fra afleveringen ugyldig, eftersom forbruger-K’s krav mod erhvervs-D
ikke kan forældes kortere end de 3 år, som FL 2007 § 3, stk. 1, fører til, ligesom forældelsesfristens begyndelse kan være udskudt pga. undskyldelig uvidenhed hos K i
medfør af § 3, stk. 2-3.

I modsætning til disse utilladelige forudgående aftaler står de efterfølgende aftaler om forældelse. En aftale bliver selvsagt ikke »efterfølgende«, blot fordi den er indgået nogle uger eller måneder efter den oprindelige retsstiftende kendsgerning, men i nogen grad er parterne dog faktisk
rådige over forældelsen – idet de nemlig gennem oprettelse af gældsbrev,
forlig mv. kan flytte forholdet fra den 3-årige forældelse til den 10-årige.
En sådan overflytning sker dog stadig inden for bestemte rammer, og på
en for parterne overskuelig måde.

52. Dog kan en sådan aftale gyldigt indgås, hvis der for kravet udstedes et dokument,

som indebærer, at erhvervs-D frigøres ved betaling til den, der har dokumentet i
hænde, dvs. omsætninbgsgældsbreve, gavekort og tilgodebeviser.
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Kerneområdet for de »efterfølgende« aftaler er imidlertid de situationer, hvor der er opstået en tvist, f.eks. om der overhovedet er et krav,
og hvor forældelsestidspunktet for kravet – hvis et sådant da eksisterer,
hvilket »D« måske konkret bestrider – hastigt nærmer sig.53 Her er der
gode reale grunde til at give parterne tid til forhandling og eventuelt forlig, uden at »K« skal forhaste sig med et sagsanlæg. Procesøkonomiske
grunde mv. taler således for at give parterne fred til forhandling, uafhængigt af forældelsesretlige overvejelser.
Her kommer reglen i FL 2007 § 21, stk. 5 – »realitetsforhandlingsreglen« – med en løsning, som imidlertid kun kan være deklaratorisk, og
som parterne derfor, inden de indlader sig i realitetsforhandlinger, kan
fravige gennem aftale, formentlig også gennem ensidigt forbehold fra
»D«. Løsningen i lovreglen er, at hvis parterne forhandler om en fordring,
der endnu ikke er forældet, indtræder forældelsen – uanset om de bruger
mediation hhv. retsmægling eller ej – tidligst 1 år efter, at forhandlingerne
må anses for at være afsluttet. Så længe de forhandler, udskydes forældelsens indtræden, men hvis »D« entydigt erklærer, at han anser forhandlingerne for afsluttet, eller hvis en sådan afslutning i øvrigt fremgår af omstændighederne, har »K« en frist på 1 år derefter til at foretage retslige
skridt – uanset om forældelsen f.eks. ellers ville være indtrådt 1 uge efter
afslutningen af forhandlingerne.
Det er langtfra sikkert, at den »D«, der bestrider et krav, har lyst til at
give sin »K« en efterfrist på 1 år for en fordring, som »D« i forvejen bestrider eksistensen af, og som under alle omstændigheder hastigt nærmer
sig forældelse – hvis den da overhovedet består. Før »D« indlader sig i realitetsforhandlinger, gør han derfor klogt i at sikre sig en aftale om, at han
når som helst vil kunne afgive en ersidig erklæring om forhandlingernes
afslutning (en ret, han allerede besidder efter § 21, stk. 5, eftersom der
skal mindst to parter til en »forhandling«), og at efterfristen for »K« til at
afbryde forældelsen ikke er lovens 1 år, men f.eks. 2 måneder. En sådan
aftale må anses som både rimelig, hensigtsmæssig og gyldig.
En aftale som den nævnte kunne man eventuelt benævne en suspensionsaftale – og den er ganske sædvanlig, hvor der f.eks. verserer en sag
53. Jf. ministerens bemærkninger til lovforslaget, hvor det som eksempel nævnes, at

der er opstået en konkret tvist, og hvor »D« giver helt afkald på at gøre forældelse
gældende eller accepterer, at forældelsesfristen forlænges.
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ved danske domstole eller ved EF-domstolen om tilsvarende krav som
dem, der nu er omtvistet mellem »K« og »D«. F.eks. kræver en virksomhed »K« en række afgifter tilbagebetalt fra en offentlig myndighed »D«,
idet »K« mener, at afgifterne er opkrævet i strid med fællesskabsretten.
Suspensionsaftalens typiske elementer er derfor følgende: 1) »D« bestrider kravet,
men indlader sig »uden præjudice« i realitetsforhandlinger. 2) Allerede indtrådt forældelse berøres ikke af forhandlingerne, og »D« frafalder derfor ikke gennem forhandlingerne at gøre sådan forældelse gældende. 3) Forældelse, der ikke allerede er
indtrådt, indtræder ikke, mens parterne forhandler eller venter på afgørelsen af den
nævnte leading case. 4) »D« kan når som helst gennem en ensidig erklæring bringe
suspensionsaftalen til ophør. 5) Efter fremkomsten til »K« af en sådan opsigelse har
»K« mindst en frist af 2 måneder (hvorved lovens 1-års frist er aftalt forkortet) til at
afbryde forældelsen, typisk gennem retslige skridt.

Det er vigtigt ved bedømmelsen af behovet for sådanne suspensionsaftaler
at have i erindring, at selv om en leading case om et tilsvarende spørgsmål
afgøres mellem andre parter, kan det krav, som »K« har i netop denne sag
mod »D«, tænkes at være blevet forældet i mellemtiden, hvis ikke en suspensionsaftale indgås. Denne forskel mellem den verserende leading case og netop disse parters sag er grundlæggende et udslag af standpunktsrisikoen: »K« valgte jo ikke at indlede sine egne retsskridt mod
»D«, og han må derfor i mangel af en suspensionsaftale acceptere risikoen
for, at hans formodede krav mod »D« kan blive ramt af forældelse, mens
man venter på afgørelsen i en leading case – eftersom uvisheden om fortolkningen af juraen ikke kan føre til udskydelse af forældelsen efter FL
2007 § 3, stk. 2 (»undskyldelig uvidenhed« hos »K« om faktuelle, ikke
om juridiske forhold).
Dette forhold oplevede man f.eks., da danske virksomheder ønskede tilbagebetaling af
fællesskabsstridige afgifter for registrering af selskaber (promillegebyrerne): Her indtrådte forældelse ubønhørligt, 5 år (nu: 3 år) efter, at de fællesskabsstridige gebyrer
var betalt til det offentlige, og forældelsen var ikke i mellemtiden udskudt af retsusikkerheden.54 Mener en virksomhed, at den har et tilbagesøgningskrav, må den opnå en
suspensionsaftale eller foretage sine egne retslige skridt – standpunktsrisikoen igen.

54. Jf. UfR 2000.1953 H (= TfS 2000.583 H), der statuerer forældelse efter 1908-

forældelsesloven for selskabernes tilbagesøgningskrav vedrørende gebyrer erlagt i
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14. IP-, EU- og procesretlige forældelsesspørgsmål
Under en retssag skal forældelse påberåbes, for at retten kan tage hensyn
til dette anbringende. En indsigelse om, at et krav er forældet, omfattes
således af forhandlingsmaksimen, jf. rpl. § 338: ne ultra petita partium –
[retten kan ikke gå] ud over parternes påstande og anbringender.
Der kan afsiges delafgørelse efter rpl. § 253 om forældelsesspørgsmålet, hvis dette er omtvistet mellem parterne.55 En sådan delafgørelse kan
virke procesbesparende, fordi den måske helt kan afslutte sagen (hvis
forældelse anses for at være indtrådt).
International-privatretligt følger forældelsesspørgsmålet ifølge
dansk retsopfattelse fordringens lov, dvs. forældelsen følger kontraktstatuttet.56 Dansk IP betragter således forældelse som et materielt spørgsmål,
der hæfter ved fordringen. Forældelse er ikke reguleret i Romkonventionen og bliver det heller ikke i Rom I-forordningen,57 og det er således
fortsat dansk IP, der afgør dette spørgsmål. Nogle lande betragter forældelse som et processuelt spørgsmål, der reguleres af lex fori, dvs. af domstolens eget lands lov. For at dette ikke skal give parterne overraskelser,
hvis de er underkastet et fremmed værneting, kan det være hensigtsmæssigt at indføje i kontraktens lovvalgsklausul, at denne også omfatter
spørgsmål om forældelse.
Vælges lex mercatoria som kontraktens lov gennem en lovvalgsaftale,
dvs. parterne vælger det kunstigt frembragte regelsæt udspringende af
Unidroit Principles, er der ikke herved vedtaget forældelsesregler. Lovvalgsaftalen bør derfor pege på et bestemt lands forældelsesregler. Ellers
må det forventes, at den voldgiftsret, der anvender aftalen om lex mercastrid med fællesskabsretten. Forældelsen ansås ikke suspenderet som følge af
undskyldelig uvidenhed om afgifternes retsstridighed, jf. Preben Jøker Thorsen i
TfS 2000, 774, der fremhæver de afgiftspligtige selskabers professionelle karakter
og lader en mulighed stå åben for, at retsvildfarelsen i visse tilfælde kan antage
karakter af en (undskyldelig) faktisk vildfarelse, jf. Nis Jul Clausen & Hans Viggo
Godsk Pedersen i Festskrift til Aage Michelsen, s. 139 ff.
55. F.eks. om et køberetligt krav er forældet eller bortfaldet pga. for sen reklamation,
jf. UfR 1985.570 H.
56. Dvs. forældelse følger det materielle lovvalg = the proper law of the contract = lex
contractu.
57. Jf. Kommissionens forslag KOM (2005) 650.
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toria, vil anvende forældelsesreglerne i lex fori, og der er hjemmel hertil i
Romkonventionens art. 7 hhv. Rom I-forordningens art. 8.
EU-retten indeholder ikke almindelige regler om forældelse, f.eks. om
tilbagesøgning af afgifter, der er opkrævet i strid med fællesskabsretten.
Nogle EU-forordninger har deres egne forældelsesregler for de afgifter,
som forordningen omhandler,58 og i så fald er det disse regler, der har forrang, jf. FL 2007 § 1, 2. led.
I de mange tilfælde, hvor fællesskabsretten ikke selv har forældelsesregler, og hvor det drejer sig om tilbagesøgning af nationale afgifter, der
er opkrævet i strid med fællesskabsretten, opstiller denne et dobbelt
krav til de nationale forældelsesregler, der bringes i anvendelse: 1) De må
ikke behandle det tilbagesøgningskrav, der støttes på fællesskabsretten,
ringere, end hvis tilbagesøgningskravet støttedes på national ret, og 2)
selv om der iagttages en sådan ligebehandling, må det ikke være uforholdsmæssigt vanskeligt at opnå tilbagesøgning, f.eks. fordi fristerne er så
korte, at man stort set ikke kan nå at reagere.59 Betingelse 1) er udtryk for
et krav om ligebehandling (ækvivalens), mens betingelse 2) er et krav om
effektivitet. Fællesskabsrettens krav til national forældelse ved tilbagesøgning kan derfor sammenfattes i ordene: »ækvivalens og effektivitet«.

58. F.eks. en 3-årig forældelse, ofte uden suspension selv i tilfælde af undskyldelig

uvidenhed, jf. f.eks. UfR 2006.2551 H om et tilbagesøgningskrav, der var forældet, allerede inden virksomheden fik kundskab om det.
59. Jf. Erik Werlauff: »Når skadevolderen tjener på sit retsbrud – om nogle begrænsninger i muligheden for at tilbagesøge erlagte fællesskabsstridige afgifter mv.«, i
EU-ret & Menneskeret 2005 s. 169 ff
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præklusivt proklama 211
prænumerationskøbet 46
præsumptionsansvar 67
påkrav 38
Q
quid pro quo 43
R
realdebitors domicilland 27
realitetsforhandlings 247
realkreditlån 163
realydelse 29
regnskabspåtegning 134
regres mellem flere hæftende 121
regresopgør 121
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regulering af afståelsesvederlaget 111
rektaklausul 160
renteklausul 52
renter 91
res perit domino 49
resultatansvar 111
resultatforpligtelse 111
resultatpligt 31
retention 60
retsbeskyttet forventning 129
retsbrudskreditor 38
retsbrudssynspunkt 123
retsøkonomi 26
rette kvalitet 32
rette kvantitet 32
rette sted 32
rette tid 32
rigtig ydelse 32
risikotidspunktet 48
Rom I-forordningen 26
Romkonventionen 21, 26
rykkergebyr 103
S
sagsomkostninger 59
saldomeddelelse 221
samarbejdsaftale 63
samdebitorer 120
samkautionister 120
samtidighedsprincippet 43
samtidighedssurrogater 46
securitisation 154
selvbåndlæggelse 154
selvskyldnerkaution 105
selvskyldnerkautionist 106
servitutter 168
sidestillede entreprenører 119
sikkerhed i egen ydelse 60
simpel kaution 105
simpel uagtsomhed 176
skadesstedets værneting 144
skat 38
skattemæssig succession 166
skibsbyggeri 114
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skuffede forventninger 69
småsagsproces 105
sociale hensyn 195
soliditetsoplysning 134
som beset 34
spaltning 170
speciesydelser 30
springende regres 123
springende regreskrav 86
standardbetingelser 23
standpunktsrisikoen 58
standsningsret 60
stiltiende samtykke 162
stjålne formuegoder 182
subjektiv umulighed 74
subrogation 122
subsidiært anbringende om prisafslag
81
suspensionsaftale 245
svage debitorindsigelser 181
syn og skøn 83
syn og skøn uden retssag 83
systemsvigt 180
sælgerens risiko 47
sælgers lov 27
sælgers loyale oplysningspligt 82
Søderbergsagen 69
T
tabskaution 105
tastefejl 192
tavshedserklæring 114
Tessiliregel 40
tidsprioritet 159
tilbageholdsret 60, 61
tilbageholdte oplysninger 90
tillægsfrist 38
tilrettelæggelsessvigt 180
tilsikring 31
tilstandsrapport 85
tilvirkningskøb 76

tinglige rettigheder 243
tingsforsikring 130
togkort 37
tredjemandspant 104
tredjemandsvirkning 86, 127
tvangsakkord 185
tvangsauktion 103
tvungen modregning 197
typeforudsætninger 31
U
uagtsomhed 176
ubalance i skyldforholdet 50
ubekendt med D’s opholdssted 234
udeblivelse 55
udenlandske domme 22
uforholdsmæssig vanskelighed 51
ukendskab til fordringen 232
umiddelbar fogedforretning 104
umulighed 51
underholdsbidrag 155
underleverandør 128
underpant 103
undersøgelses-»pligt« 33
undladelsespligt 29, 73
undskyldelig uvidenhed 231
Unidroit 21
universalforfølgning 153
uopsigelighed 168
urimelig rente 101
urimelig ulempe 76
uskiftet bo 167
utinglyst ret 181
uvedkommende transporter 158
uvæsentlig forsinkelse 96
V
valuta 40
valutaklausul 52
vanhjemmel 68
varegaranti 132
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Stikord
variabel rente 101
vedkommende transporter 158
veksler 37
vindikation 182
virksomhedsoverdragelse 34, 161
virksomhedspant 103
virksomhedssalg 110, 114
vognmandsgarantier 129
værdiforringende mangel 65
værdipapirclearing 209
værdispild 75
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værneting for regreskrav 144
værnetinget i internationale skyldforhold
36
væsentlig misligholdelse 63
væsentlig ulempe 76
Y
ydelse mod ydelse 43
Å
årsagsforbindelse 81

