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RETSKILDER OG
DOMSTOLENE

Ifølge grundlovens (GRL) § 3 er statsmagten delt i tre: “Den lovgivende magt er
hos kongen og Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den
dømmende magt er hos domstolene.” Bestemmelsens formulering stemmer ikke
overens med den stat, vi kender i dag. Magten er stadig tredelt, men kongen er
udskiftet med folketinget og forvaltningen.
Magtadskillelseslæren er en grundsten i vores demokrati, og er den måde, vi
har valgt at fordele magten på i vores stat. Dronningen har ikke indflydelse på
lovgivningsarbejdet, og kongehuset blander sig helst ikke på den politiske scene,
men dronningen underskriver og godkender alle nye love, som vedtages af folketinget. Der er dog tale om en ren formalitet.

Lovgivende, udøvende og
dømmende magt

Magtadskillelseslæren
Lovgivende magt
Folketinget (+Dronningen)

Udøvende magt
Regeringen/ministrene
Forvaltningen, fx politiet

Dømmende magt
Domstolene

Fig. 1.1 Magtens tredeling og de myndigheder vi har i dag.

Princippet om magtens adskillelse udspringer af tanker om borgernes retssikkerhed og frihed, og har rødder langt tilbage i historien. Magtadskillelseslæren blev
bl.a. formuleret i 1690 af John Locke, og senere i 1748 af Montesquieu i værket “De
l’esprit des lois.” Tankerne havde indflydelse på den franske revolution i 1789, og
flere stater adopterede senere magtadskillelsestankegangen i deres forfatninger,
fx USA. Tanken bag magtens tredeling er bl.a., at den lovgivende, dømmende og
udøvende magt, skal sikre en magtbalance imellem de tre “aktører”. De skal holde
hinanden i skak, og ved gensidig kontrol skal myndighederne sikre, at ingen af
dem tillægger sig beføjelser eller kompetencer, som tilkommer en anden myndighed. Når det nu alligevel ind imellem går galt med magtbalancen, kaldes det også
for magtfordrejning.
Et eksempel på den gensidige kontrol er Tvind-sagen, hvor Højesteret statuerede, at Folketinget havde handlet grundlovsstridigt ved at tiltage sig en dømmende
magt, som i henhold til GRL § 3 tilkommer domstolene.
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Vi finder fortolkningsbidrag i både nationale og internationale retskilder:
• Nationale retskilder: Lovgivning, domme/retspraksis, sædvane, kutyme og
forholdets natur.
• Internationale retskilder: EU-retten, EU-domme, traktater, konventioner,
folkeretlige sædvaner og internationale handelskutymer, fx Incoterms 2010,
ICC Reklamekodeks.
Lovhierarkiet
Love som vedtages i folketinget kan være detaljerede, eller de kan have karakter af rammelovgivning. I en rammelov vedtager lovgiver de overordnede regler
og rammer, hvorefter det overlades til ministeren og forvaltningen at udfylde de
mere detaljerede regler. Den vedtagne rammelov, der også kaldes en bemyndigelseslov, overlader det til ministeren, inden for det pågældende område, at udstede
bekendtgørelser med flere detaljerede og anvendelige regler.
En lavere retskilde skal have hjemmel i en højere retskilde. Når ministeren
udsteder en bekendtgørelse, skal den have hjemmel i en lov, der ligger højere
oppe i lovhierarkiet. En vejledning eller et cirkulære skal have hjemmel i en bekendtgørelse, som skal have hjemmel i en lov, som ikke må være grundlovsstridig.

Lovhierarkiet

Hjemmel

Lovhierarkiet
Grundlov
Lov
Bekendtgørelse
Vejledning/cirkulærer
Fig. 1.2 Oversigt over lovhierarkiet.

1.1 Lovgivning og lovforarbejder
Når vi skal finde ud af, hvad gældende ret er, eller dommeren i en retssal skal afsige en dom og skal afsøge, hvad der er gældende ret, er lovgivningen en af vores
vigtigste retskilder.
Grundloven

Lovgivningens gamle “moder” er grundloven, som er Danmarks øverste lov, og en
del af vores forfatning. Grundloven er fra 1849, hvor Danmark ændrede sig fra et
enevældigt kongerige, til et konstitutionelt monarki, og grundloven er senest blevet ændret i 1953. På flere områder er grundloven ikke formuleret tidssvarende,
og med jævne mellemrum drøftes behov for modernisering, men en grundlovsændring er en omfattende affære, da der gælder helt særlige afstemningsregler.
Grundloven indeholder bl.a. grundlæggende principper for statsorganernes
virke, regler om valgbarhed til folketinget og folketingets virke, regler om folkekirken, og lister en lang række af borgernes basale frihedsrettigheder, som er vig-
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brud ved ikke at have omsat direktivet til fransk lov. I 1998 havde Frankrig stadig
ikke gjort noget ved det, og EU kommissionen tog dommen fra 1993 i hånden, og
bad EU-Domstolen pålægge Frankrig dagbøder. Så skete der noget, og den 19. maj
1998 blev direktivet gjort til fransk lov.

Beslutninger

Henstillinger og
udtalelser

Beslutninger
Beslutninger fra EU er bindende for dem, som beslutningen er rettet mod. Det
kan være både stater, virksomheder eller borgere.
Henstillinger og udtalelser
Indholdet af henstillinger og udtalelser er ikke bindende, men fremstår som en
opfordring, vejledning eller hensigtserklæring.
Oversigt over EU-retsakternes bindende virkning i medlemsstaterne
EU-retsakter
Traktat

Indholdet af en traktat er gældende i medlemsstaten, når traktaten
er ratificeret af medlemsstaten. Traktater kan betragtes som EU’s
grundlove.

Forordninger

Indholdet af en forordning er umiddelbart gældende i alle medlemsstater, og kræver ikke implementering.

Direktiver

Indholdet af et direktiv er bindende for medlemsstaterne, og kræver ofte implementering i national lovgivning inden en hvis frist.

Beslutninger

Indholdet af en beslutning er bindende for de medlemsstater, som
beslutningen er rettet mod.

Henstillinger og
udtalelser

Indholdet er ikke bindende og fremgår som en vejledning eller
hensigtserklæring.

Fig. 1.3 Oversigt over EU-retsakternes bindende virkning i EU’s medlemsstater.

Internationale domme
Internationale domme

En dom afsagt i EU-regi er bindende i Danmark, og skal lægges til grund ved afgørelser der træffes af de danske domstole, ligesom de danske regler, der anvendes
ved de danske domstole, skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten, herunder de afsagte domme. Domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, skal behandles på samme måde som EU-domme.

3. Domstolene
Retsplejeloven (RPL) er en omfattende lov på over 1.000 lovbestemmelser, og som
blandt andet indeholder regler om anklagemyndigheden, politimyndigheden og
advokater, regler om retssagsbehandling i civile sager og i straffesager, fogedsager, domstolenes opbygning og opgaver og meget mere.
Danmarks domstolssystem er opdelt i 3 niveauer: Byret, Landsret og Højesteret.
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Byretten er fordelt over hele landet i 24 retskredse. Ved afgørelse af byretssager deltager 1 dommer, men i særligt vanskelige og omfattende sager eller sager
af principiel karakter deltager 3 dommere. Hvis særligt fagkundskab er nødvendigt for at kunne afgøre sagen, fx byggeteknisk viden, kan sagkyndige indkaldes
til at deltage i sagens afgørelse.
Landsretten er opdelt i Vestre Landsret, der dækker Jylland og Østre Landsret
der dækker øerne. Vestre Landsret ligger i Viborg, mens Østre Landsret ligger i
København. Landsretten kan godt flyttes til et andet sted i landet, hvis det findes
hensigtsmæssigt af hensyn til sagens oplysning. Landsretten består af en præsident og 38 andre dommere. Ved afgørelse af sager i Landsretten deltager mindst
3 dommere.
Højesteret ligger i København og er Danmarks øverste domstol. Højesteret
består af en præsident, der er ansvarlig for driften af Højesteret, og 15 andre højesteretsdommere. Ved afgørelse af sager i Højesteret deltager mindst 5 dommere.

Byret

Landsret

Højesteret

Domstolenes hierarkiske opbygning
Højesteret
i Købehavn
Landsret
Vestre Landsret og Østre Landsret
Byret
24 retskredse

Fig. 1.4 Domstolenes hierarkiske opbygning.

2-instansprincippet
I Danmark gælder 2-instansprincippet, hvilket betyder, at en sag som udgangspunkt kan blive bedømt to gange. Som hovedregel starter alle sager i Byretten.
Når Byretten har afsagt sin dom, kan dommen i de fleste tilfælde ankes til Landsretten, som behandler sagen i 2. instans.
Der er dog den særlige undtagelse, at sager med et påstandsbeløb på under
10.000 kr., kan ikke ankes til Landsretten, medmindre der er tale om en sag af
principiel karakter.
3. instansbevilling
Domme, der er afsagt af Landsretten i 2. instans, kan som hovedregel ikke ankes,
men Procesbevillingsnævnet kan efter ansøgning give tilladelse til, at sagen prøves en tredje gang i Højesteret, jf. RPL § 371. Der meddeles en såkaldt tredjeinstansbevilling, men det sker kun i særlige tilfælde, hvor der er tale om en sag af
principiel karakter.
Hvorvidt en sag har “principiel karakter” må vurderes konkret fra sag til sag,
men følgende forhold kan få betydning for, om der meddeles tredjeinstansbevilling:
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• Hvis sagen kan tænkes at få betydning for andre.
• Sager om uafklarede lovfortolkningsspørgsmål.
• Sager, hvor afgørelsen i ansøgersagen, vil kunne tjene som præjudikat ved
senere tilfælde.
• Sager hvor retspraksis er uklar, og hvor der skønnes behov for, at Højesteret
får fastlagt en praksis på området, eller hvor der skønnes et behov for at få
afklaret, om en bestående retstilstand bør ændres eller justeres.

Almindelige domstole og
særlige domstole

Byrettens afdelinger

Et eksempel på en sag, der blev behandlet i Højesteret som 3. instanssag, er
U2010.796H om de ulovlige hobbyknive, som er referet ovenfor.
Der skelnes mellem 2 typer af domstole. De almindelige domstole, som er
Højesteret, Landsretterne, Byretterne, Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten, jf. RPL. § 1, stk. 1, og de særlige domstole, som fx er Boligretten, Rigsretten
og Den Særlige Klageret.
Som hovedregel behandles alle civile sager i Byretten i 1. instans, men sager
af principiel karakter kan Byretten vælge at henvise til Landsretten, fx i sager
om principielle retlige spørgsmål, hvor retspraksis er uafklaret eller i sager om
lovfortolkning. Landsretten behandler 2. instanssager, dvs. de sager som ankes fra
Byretten.
Byretten har et antal afdelinger, som behandler særlige områder inden for juraen.

Byrettens afdelinger

Civilretten

Fogedretten

Skifteretten

Boligretten

Kriminalretten

Fig. 1.5 Oversigt over byrettens afdelinger.

Civilretten: Behandler civile retssager.
Kriminalretten: Behandler straffesager, hvor tiltalte har overtrådt straffeloven.
Fogedretten: Behandler fx sager om tvangsinddrivelse af gæld og udlæg, tilbagetagelsessager, sager om arrest og fogedforbud, udsættelse af lejemål, samværssager om udlevering af børn.
Skifteretten: Behandler fx sager om dødsboer, skifte af ægtefællers fællesbo i
separations- og skilsmissesager og insolvenssager, såsom gældssanering og konkurssager.
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kan retssagen anlægges i den retskreds, hvor han sidst har haft bopæl eller opholdssted, jf. RPL § 235.
Andet kan dog være aftalt eller bestemt ved lov. Nedenfor er en oversigt over
de supplerende værneting, som kan komme i spil i forbindelse med sagsanlæg.
Nogle kalder dem også for undtagelsesværneting, da reglerne er en undtagelse til
hovedregelen om, at en retssag anlægges ved sagsøgtes hjemting. De supplerende
værneting betyder, at sagen kan, men ikke nødvendigvis skal, anlægges uden for
sagsøgtes hjemting.

Supplerende værneting

Oversigt over retsplejelovens supplerende værneting
§ 245

Værnetingsaftale: Inden der overhovedet opstår en konflikt, kan parterne i deres aftale beslutte, hvor en
eventuel retssag skal anlægges. Er der mellem de uenige parter indgået en gyldig værnetingsaftale om,
at retssager skal anlægges ved Københavns Byret, kommer de øvrige værnetingsregler opregnet neden
for ikke i spil.
I sager om forbrugeraftaler er en forudgående aftale om værneting ikke bindende for forbrugeren.

§ 237

Virksomhedsværneting: Sager mod personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed, kan anlægges ved
retten på det sted, hvorfra virksomheden udøves, når sagen vedrører virksomheden.

§ 238

Selskabsretligt værneting: Selskaber, foreninger, private institutioner og andre sammenslutninger, der
kan optræde som part i retssager, har hjemting i den retskreds, hvor hovedkontoret ligger, eller, hvis et
sådant ikke kan oplyses, i den retskreds, hvor et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer har bopæl.

§ 239

Regioner og kommuner har hjemting i den retskreds, hvor hovedkontoret ligger.

§ 240

Sager mod staten: Staten har hjemting i den retskreds, hvor den myndighed, som stævnes på statens
vegne, har kontor.

§ 241

Ejendomsværneting: Sager vedrørende rettigheder over fast ejendom, kan anlægges ved retten på det
sted, hvor ejendommen ligger.

§ 242

Opfyldelsesværneting: Sager om kontraktsforhold kan anlægges ved retten på det sted, hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt eller skal opfyldes.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse på pengekrav, medmindre kravet er opstået under ophold i retskredsen under sådanne omstændigheder, at det skulle opfyldes, inden stedet forlades.

§ 243

Deliktsværneting: Sager, hvorunder der påstås straf, erstatning eller oprejsning i anledning af retskrænkelser, kan anlægges ved retten på det sted, hvor retskrænkelsen er foregået (skadestedet).

§ 244

Forbrugerværneting: I sager om forbrugeraftaler, som ikke er indgået ved personlig henvendelse på den
erhvervsdrivendes faste forretningssted, kan forbrugeren anlægge sag mod den erhvervsdrivende ved
sit eget hjemting.

§ 246

Sagsøgte har ikke dansk hjemting: Stk. 1: Sager mod personer, selskaber, foreninger, private institutioner
og andre sammenslutninger, der ikke har hjemting i Danmark, kan anlægges her i landet, for så vidt nogen ret efter bestemmelserne i §§ 237, 238, stk. 2, 241, 242, 243 og 245 kan anses som værneting i sagen.
Opholdsværneting: Stk. 2: Kan ingen ret efter stk. 1 anses som værneting i sagen, kan sager vedrørende
formueretsforhold mod de i stk. 1 nævnte personer anlægges ved retten på det sted, hvor de ved stævningens forkyndelse opholder sig.
Godsværneting: Stk. 3: Sager vedrørende formueretsforhold mod de i stk. 1 nævnte personer og sammenslutninger kan endvidere, hvis der ikke er værneting efter reglen i stk. 1, anlægges ved retten på det
sted, hvor den pågældende person eller sammenslutning på tidspunktet for sagens anlæg har gods, eller
hvor det gods, kravet angår, befinder sig på tidspunktet for sagens anlæg. Afværges arrest i gods gennem
sikkerhedsstillelse, betragtes sikkerhedsstillelsen som gods, der befinder sig på det sted, hvor arrestbegæringen er eller i givet fald skulle være indgivet.

Fig. 1.6 Oversigt over de supplerende værneting i henhold til retsplejeloven.
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4.3 Sådan forløber en civil retssag
Sagsøger og sagsøgte

Sagen forberedes

Parterne i en civil retssag hedder sagsøger og sagsøgte. Sagsøger er den part,
person, virksomhed, forening, myndighed eller lignende, som anlægger en sag
mod en anden part, der kaldes for sagsøgte.
Før den egentlige retssag bliver gennemført i en retssal, går der ofte en lang
periode forud for, hvor sagen forberedes og tilskæres. Neden for ses et traditionelt sagsforløb over sagens forberedelse, inden sagen skal procederes under
hovedforhandlingen.
Forberedelse af civile retssager
Sagsøger

Sagsøgte

1. Stævning
		

2. Svarskift
3. Evt. forberedende retsmøde
Evt. syn og skøn

4. Replik
		

5. Duplik
6. Evt. udveksling af
yderligere processkrifter
Hovedforhandling

Fig. 1.7 Oversigt over forberedelsen af en civil retssag.

Sagens forberedelse
Stævning

Sagsøger indleverer en stævning til retten, der bl.a. skal indeholde:
• Parternes navn og adresse, herunder evt. angivelse af en postadresse i Danmark.
• Angivelse af den ret, hvor sagen anlægges.
• Sagsøgerens påstand.
• En udførlig fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå
påstanden støttes.
• Angivelse af de dokumenter og andre beviser, som sagsøgeren agter at påberåbe sig.

Forkyndelse af stævning

Retten sender stævningen til forkyndelse over for sagsøgte. Enten sendes stævningen ud med brev eller også sendes en såkaldt stævningsmand ud til sagsøgtes
bopæl eller forretningssted, for at aflevere stævningen.
Hvis sagsøgte ikke vil acceptere at blive dømt i henhold til sagsøgers påstand
i stævningen, skal sagsøgte sørge for at indlevere et såkaldt svarskrift til retten
inden udløbet af en svarfrist. Svarskriftet skal bl.a. indeholde:

Svarskrift
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hvervsmæssig virksomhed i den medlemsstat, hvor forbrugeren har bopæl,
eller i de tilfælde virksomheden retter sine erhvervsmæssige aktiviteter
mod denne medlemsstat, hvor forbrugeren bor.
Arbejdskontrakt
værneting

I sager vedrørende individuelle arbejdskontrakter kan en sag mod arbejdsgiveren ske enten i den medlemsstat, hvor arbejdsgiveren har sin bopæl eller i den
medlemsstat, hvor arbejdstager (den ansatte) udfører sit arbejde. Hvis arbejdstageren ikke sædvanligvis udfører eller udførte sit arbejde i et bestemt land, kan en
sag mod arbejdsgiveren anlægges der, hvor den virksomhed er beliggende, som
har ansat arbejdstageren, jf. DF art. 19. En arbejdsgiver som vil anlægge en sag
mod en arbejdstager, kan kun ske ved retten i den medlemsstat, hvor arbejdstageren bor, jf. DF art. 20.
Hovedværneting:

Værneting – Domsforordningen

Fysisk person

Sagsøgtes bopæl, jf. art. 2.

Juridisk person

Sagsøgtes hovedkontor, hovedvirksomhed eller vedtægtsmæssige hjemsted, jf. art. 60, stk. 1.

Alternative værneting:
Kontraktværneting

Sagen kan anlægges der, hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt eller skal opfyldes
Denne type værneting kaldes også for opfyldelsesværneting, jf. art. 5, nr. 1.

Deliktværneting

Sagen kan anlægges ved retten på det sted, hvor den
skadegørende handling sker og får virkning, jf. art. 5, nr.
3, fx færdselsuheld.

Filialværneting

Sagen kan anlægges der, hvor hovedvirksomheden har
en filial, et agentur eller en lignende virksomhed, jf. art.
5, stk. 5.

Værneting/ufravigelige
Forsikringsværneting

En sag mod forsikringsselskabet kan anlægges der, hvor
kunden (forsikringstager), sikrede eller begunstigede
har sin bopæl, jf. art. 9, stk. 1, litra b,
En sag mod forsikringstager, sikrede eller begunstigede,
kan kun anlægges ved deres bopæl, jf. art. 12.

Forbrugerværneting

En sag mod den erhvervsdrivende, kan anlægges i forbrugerens eget hjemland, eller der hvor den erhvervsdrivende har sin bopæl, jf. art. 16, stk. 1. En sag mod
forbrugeren kan kun anlægges ved retten i forbrugerens
bopælsland, jf. art. 16, stk. 2.

Arbejdskontraktværneting

En sag mod arbejdsgiveren kan anlægges, hvor arbejdsgiveren har sin bopæl, eller der hvor arbejdstager (den
ansatte) udfører sit arbejde, jf. art. 19.
En sag mod en arbejdstager, kan kun ske ved retten i den
medlemsstat, hvor arbejdstageren bor, jf. art. 20.

Fig. 2.1 Værneting ved sagsøgtes bopæl i EU/EFTA, jf. Domsforordningen.
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Primære værneting

§ 245
Værnetingsaftale: Parterne kan aftale, ved hvilken af flere ligearretter sagen
skal anlægges.
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Er der mellem de uenige parter indgået en gyldig værnetingsaftale
om, at retssager skal anlægges ved Københavns Byret, kommer de
Fortsat fra forrige sideøvrige værnetingsregler opregnet nedenfor ikke i spil.
I sager om forbrugeraftaler er en forudgående aftale om værneting
Retsplejeloven
Primære
værneting
ikke
bindende
for forbrugeren.
§ 237

Virksomhedens værneting: Sager mod personer,
der driver
Fortsættes
næste erside
hvervsmæssig virksomhed, og hvor sagen vedrører virksomheden,
kan anlægges ved retten på det sted, hvorfra virksomheden udøves.

§ 238, stk. 2

Selskaber, foreninger, private institutioner og andre sammenslutninger, der driver erhvervsvirksomhed uden for hjemtinget, og
hvor sagen vedrører virksomheden, kan anlægges ved retten på
det sted, hvorfra virksomheden udøves.

§ 241

Fast ejendom: Sager vedrørende rettigheder over fast ejendom,
kan anlægges ved retten på det sted, hvor ejendommen ligger.

§ 242

Kontraktsværneting: Sager om kontraktsforhold kan anlægges ved
retten på det sted, hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt eller skal opfyldes.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse på pengekrav, medmindre
kravet er opstået under ophold i retskredsen under sådanne omstændigheder, at det skulle opfyldes, inden stedet forlades.

§ 243

Deliktværneting og straf: Sager, hvorunder der påstås straf, erstatning eller oprejsning i anledning af retskrænkelser, kan anlægges
ved retten på det sted, hvor retskrænkelsen er foregået.

§ 246, stk.1,
2. pkt.

Forbrugeraftaler: Forbrugeren kan anlægge sag mod personer,
selskaber, foreninger, private institutioner og andre sammenslutninger ved forbrugerens eget hjemting, hvis sagsøgte har fremsat
særligt tilbud eller reklamering i Danmark, forud for aftalens indgåelse, og forbrugeren her i landet har foretaget de dispositioner, der
er nødvendige til indgåelse af aftalen.
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Fig. 2.2 De primære værneting, hvis sagsøgte har bopæl/hjemsted uden for EU/EFTA, jf.
retsplejeloven.
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Lovvalgsaftale

Ingen lovvalgsaftale

Parterne kan frit indgå en lovvalgsaftale, hvor de tager stilling til, hvilket
lands lovgivning der skal anvendes i deres kontraktsforhold. Lovvalgsaftalen skal
være udtrykkelig eller klart fremgå af selve parternes aftale eller omstændighederne i øvrigt, jf. KKV art. 3.
Hvis parterne ikke har indgået en lovvalgsaftale, anvendes loven i det land,
hvor aftalen har størst tilknytning, jf. KKV art. 4, stk. 4, og ved vurdering af tilknytningsmomentet, opregner KKV art. 4 en række aftaletyper, fx:
Aftaletype

Anvendes loven i det land:

Aftaler om køb af varer

Hvor sælger har sit sædvanlige opholdsted

Tjenesteydelsesaftaler

Hvor tjenesteyderen har sit sædvanlige opholdsted

Fast ejendom

Hvor ejendommen er beliggende

Franschiseaftaler

Hvor franschisetageren har sit sædvanlige opholdssted

Distributionsaftaler

Hvor distributøren har sit sædvanlige opholdssted

Salg af varer på auktion

Hvor auktionen finder sted

Fig. 2.3 Oversigt over aftaletyper og lovvalg, jf. kontraktlovvalgskonventionen.

Formodningsreglen

Hvis aftalen ikke er omfattet af de aftaletyper, som er nævnt i skemaet (Fig. 2.3),
gælder formodningsreglen, og det betyder, at aftalen skal bedømmes efter loven i det land, hvor aftalen formodes at have den største tilknytning, og der hvor
den part, der præsterer den for aftalen karakteristiske ydelse, har sit sædvanlige
opholdssted, jf. KKV art. 4, stk. 2.
Udover ovennævnte aftaletyper, indeholder kontraktlovvalgskonventionen
nogle særlige regler for:
• Transportaftaler, jf. KKV art. 5
• Forbrugeraftaler, jf. KKV art. 6
• Forsikringsaftaler, jf. KKV art. 7
• Ansættelsesaftaler, jf. KKV art. 8

Lovvalg i forbruger
aftaler

I forbrugeraftaler er det hovedreglen, at loven anvendes i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, jf. KKV § art. 5, stk. 1, hvis den erhvervsdrivende udøver sin erhvervsmæssige virksomhed i forbrugerens land, eller på en
hvilken som helst måde retter sådan virksomhed mod dette land. Dette betyder,
at det er loven i forbrugerens hjemland, hvis:
• Den erhvervsdrivende forud for aftalens indgåelse har fremsat særligt tilbud eller har lavet reklame i det land, hvor forbrugeren har bopæl og har
givet det for aftalen nødvendige tilbud eller accept, eller
• Den erhvervsdrivende eller dennes repræsentant har modtaget forbrugerens bestilling i forbrugerens bopælsland, fx på en messe, eller
• Forbrugeren har afgivet sin bestilling af en løsøregenstand, under en rejse
til et andet land, når rejsen var arrangeret af sælgeren, og rejsen havde til
formål, at få forbrugeren til at købe.

Hovedregel:
Forbrugerens hjemland

Erhvervsret 1-14.indd 52

05/07/13 11.07

3

Aftaleret

Aftaleretten reguleres af aftaleloven og vedrører aftaler og andre retshandler på
formuerettens område. Aftaleretten er en grundlæggende juridisk disciplin og
forståelsen er helt elementær i faget erhvervsret.
Aftaler indgås alle steder i samfundet og på alle niveauer i de virksomheder
som vi færdes i. Kendskab til aftaleloven er vigtig i forståelsen af meget anden
lovgivning, hvor aftaler er et element.

Aftaler inden for
formueretten

Forsikringsaftalelov
Kreditaftalelov
Forbrugeraftalelov
Aftalelov

AB 92
Købelov
E-handelslov

Fig. 3.1 Liste over lovgivning, som har nær tilknytning til aftaleloven (listen er ikke udtømmende).

Aftaleloven (AFTL) indeholder regler om indgåelse af aftaler, aftaler der indgås
af fuldmægtige, regler om ugyldige aftaler og særlige regler om forbrugeraftaler.
I dette kapitel gennemgås følgende emner:
1. Aftaleindgåelse
2. Aftalers ugyldighed
3. Aftalers omfang og fortolkning
4. International aftaleindgåelse
Aftaler, der indgås af fuldmægtige og andre mellemmænd, gennemgås i kapitel 4,
og aftalelovens særlige regler om forbrugeraftaler gennemgås i kapitel 5.

1. Aftaleindgåelse
Som udgangspunkt har vi aftalefrihed, hvilket betyder, at vi kan aftale hvad som
helst. Der findes dog retsområder, der er reguleret af præceptive regler, og hvor
vi er begrænset i vores aftalefrihed. Præceptive regler er ufravigelige regler,
som ikke kan tilsidesættes ved aftale. Købelovens reklamationsregler i forbrugerkøb, forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ved fjernsalg, funktionærlovens opsigelsesregler mv. er eksempler på præceptive regler. Indgår man en aftale i strid med ufravigelige regler, vil aftalen kunne tilsidesættes helt eller delvis.
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Præceptive regler =
ufravigelige regler
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Mundtlig aftale

Bevisbyrde

Ordet “aftale”

Gensidigt løfte

I dansk ret er en mundtlig aftale lige så juridisk bindende som en skriftlig
aftale. Det er allerede fastslået i 1683 af Christian V’s Danske Lov 5-1-1, der siger:
“Éen hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og
indgaaet haver.”
Den part der hævder, at en mundtlig aftale er indgået, har bevisbyrden for
den mundtlige aftales eksistens og indhold.
Ulempen ved mundtlige aftaler er, at det ved efterfølgende uenighed kan være
vanskeligt at få klarlagt, hvad der oprindeligt var aftalt, særligt hvis der ikke var
vidner, som overhørte aftalens indgåelse. Opstår der konflikt i sådanne sager, bliver der ofte tale om påstand mod påstand, og vælger de uenige parter at indbringe en sådan sag for en domstol, er resultatet af retssagen ofte meget usikker
og derfor svær at forudsige.
Det må derfor som udgangspunkt frarådes, at en virksomheds aftalegrundlag
alene beror på mundtlige aftaler. Skriftlige aftaler er at foretrække, men i en travl
hverdag er det ikke praktisk muligt at indgå alle virksomhedens aftaler på skrift.
Hvis der indgås mundtlige aftaler af en vis betydning, er det i praksis en god idé,
efterfølgende at få den mundtlige aftale bekræftet skriftligt, fx pr. brev, fax eller
e-mail.
Ordet “aftale” har mange synonymer, såsom pagt, traktat, kontrakt, overenskomst, charter, vedtægt, vedtagelse, konvention, studehandel.
En aftale indgås ved, at to eller flere parter indbyrdes aftaler at forpligte sig
til at levere en ydelse og en modydelse, fx når der mellem en sælger og en køber
indgås en aftale om, at sælger skal levere en vare til køber, mod at køber samtidig
modtager og betaler for varen. Der skal være tale om et gensidigt løfte, der forpligter to eller flere parter. Man taler om en gensidigt bebyrdende aftale.

Gensidigt bebyrdende aftale
Varer/ydelse
Sælger

Køber
Penge/modydelse

Fig. 3.2 To aftaleparter, der indgår en aftale om udveksling af ydelser.

Ensidigt løfte
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Ovennævnte fig. 3.2 viser, at begge parter afgiver et løfte, hvorved begge parter
bliver forpligtet i henhold til aftalen.
Et ensidigt løfte er derimod karakteriseret ved, at der ikke er nogen modydelse, og der kræves ikke en accept, fx ved arv ifølge testamente eller et gaveløfte.
I et testamente beslutter testator, hvem der skal arve ham. Testator afgiver en
erklæring i et testamente, som skaber en forventning hos arvingen, men arvingen
skal ikke yde noget til gengæld. Det samme gælder i gavesituationen, hvor gaven
gives, uden at modtageren skal yde noget til gengæld, fx et skriftligt gaveløfte:
“Hermed har jeg den glæde at donere 50.000 kr. til Inges Kattehjem.”
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Ensidigt løfte

Arv
Testator

Arving

Fig. 3.3 Et ensidigt løfte.

Der er i arv og gavesituationen tale om et ensidigt løfte, hvor kun den ene part
forpligter sig til at yde. Der er ingen modydelse fra den anden part. Arv og gave er
derfor ikke udtryk for en aftale.
Et løfte kan komme til udtryk på forskellig måde. Et løfte kan afgives som et
udtrykkeligt løfte, og vil typisk foreligge mundtligt eller skriftligt og være udtrykt klart og præcist.
En anden type løfte er et stiltiende løfte, der kan udledes af den passivitet,
der udvises i en konkret situation, fx ved undladt reklamation. Modtager en forsikringstager et sæt ændrede forsikringsbetingelser på sin indboforsikring med
en forhøjet præmiebetaling, og undlader forsikringstager at reklamere, har forsikringstager ved sin passivitet afgivet et løfte om betaling af den nye forhøjede
forsikringspræmie.
Et løfte kan også komme til udtryk ved selve den handling eller adfærd den
forpligtede foretager sig, fx ved stige på et S-tog. Når man som passager sætter sig
ind i et tog, afgiver man ved denne handling et stiltiende løfte om at ville betale
en billetpris.

Udtrykkeligt løfte

Stiltiende løfte

Handling og adfærd kan
forpligte

1.1 Parterne og juridisk terminologi
Aftalelovens kapitel 1 handler om aftaleindgåelse, om afgivelse af løfter (viljeserklæringer) og indgåelse af gensidigt bebyrdende aftaler, som vi alle indgår mange
gange i løbet af en dag, det være sig som privatperson, virksomhed eller som ansat
i en virksomhed.
En gensidig aftale kan indgås på sælgers initiativ eller på købers initiativ, og i
juridisk sprogbrug er terminologien forskellig afhængig af, hvilken situation der
er tale om.
Situation 1: Sælger tager initiativ til aftale.
a) Sælger sender tilbud til køber
Sælger
(tilbudsgiver)

Køber
(tilbudsmodtager)
b) Køber sender accept/ordre

Fig. 3.4 Sprogbrug og juridisk terminologi i den situation, hvor aftale indgås på baggrund
af sælgers initiativ.
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Situation 2: Køber tager initiativ til aftale.

a) Køber sender købstilbud/ordre til sælger
Sælger
(tilbudsmodtager)

Køber
(tilbudsgiver)
b) Sælger sender accept/ordrebekræftelse

Fig. 3.5 Sprogbrug og juridisk terminologi i den situation, hvor aftale indgås på baggrund
af købers initiativ.

I fig. 3.4 er illustreret den situation, hvor sælger af en vare tager det første initiativ
til at sende et tilbud til køber. I juridisk terminologi kaldes sælger for tilbudsgiver, mens køber kaldes for tilbudsmodtager. Omvendt ses i fig. 3.5, hvor køber af
en vare tager det første initiativ ved at sende et købstilbud eller ordre til sælger.
Køber kaldes i den situation for tilbudsgiver, mens sælger benævnes tilbudsmodtager. Om man i juridisk terminologi betragtes som en “tilbudsgiver” eller “tilbudsmodtager” afhænger af, hvem af parterne der tager det første initiativ til at
indgå en aftale.

Tilbudsgiver og
t ilbudsmodtager

1.2 Aftalemodellen
Aftalelovens regler om aftaleindgåelse er beskrevet i lovens kapitel 1, §§ 1-9, og
gælder for aftaler mellem privatpersoner, erhvervsdrivende og offentlige virksomheder.
Aftalelovens § 2-9 om aftaleindgåelse er deklaratoriske, hvilket betyder at lovreglerne er fravigelige. Aftaleparterne kan indgå aftaler på en anden måde end
beskrevet i aftalelovens §§ 2 – 9, men er intet særligt aftalt, eller andet følger af
handelsbrug eller anden sædvane, gælder AFTL § 2 – 9.
I aftaleretten handler det indledningsvis om at få slået fast, om der overhovedet er indgået en bindende aftale mellem parterne, og i vurderingen heraf spiller
aftalemodellen en vigtig rolle.

Deklaratorisk

Aftalemodellen

Aftalelovens aftalemodel
1/8
DK Elbiler
sender
tilbud

		
		

2/8

2/8

Green Auto
modtager
tilbud

kommet
frem

Green Auto
læser
tilbud

5/8
Green Auto
sender
accept

kundskabs-		
øjeblikket		

6/8
DK Elbiler
modtager
accept

kommet
frem

6/8

8/8

DK Elbiler
læser
accept

acceptfrist
udløber

kundskabsøjeblikket

Fig. 3.6 Aftalelovens aftalemodel.
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1.3 Tilbud
Udgangspunktet er, at et tilbud er et løfte, der binder tilbudsgiver og dermed forpligter tilbudsgiver til at opfylde sin del af aftalen, jf. AFTL § 1. Tilbuddet bliver
bindende i det øjeblik tilbudsmodtager får kendskab til tilbuddets indhold. Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud helt frem til det tidspunkt, hvor acceptfristen udløber. Har tilbudsmodtager ikke accepteret tilbuddet inden acceptfristens udløb,
bortfalder tilbuddet.
Komme frem og komme
til kundskab

Aftalelovens aftalemodel sondrer imellem to “tidsfaktorer”, i forbindelse med aftaleindgåelsen. Et tilbud er kommet frem, når det er modtaget i tilbudsmodtagerens brevkasse eller på lignende måde, fx i indbakken, så modtageren under normale omstændigheder ville kunne gøre sig bekendt med indholdet. Men tilbuddet
er ikke læst endnu.
Et tilbud er kommet til kundskab, når modtageren er blevet bekendt med
indholdet, dvs. har hørt eller har læst tilbuddet.

Aftalelovens aftalemodel
1/8
DK Elbiler
sender
tilbud

		
		

2/8
Green Auto
modtager
tilbud

kommet
frem

2/8

8/8

Green Auto
læser
tilbud

acceptfrist
udløber

kundskabs-		
øjeblikket		

Fig. 3.7 er et uddrag af fig. 3.6: Når tilbuddet er kommet til kundskab, er det bindende for
tilbudsgiver, indtil acceptfristen er udløbet.

1.3.1 Opfordring til tilbud
Opfordring til tilbud

Katalog og trykte
annoncer
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Nogle typer tilbud er ikke bindende for sælger, selvom tilbuddet kommer til købers kundskab. Tilbuddet kan have en sådan karakter, at der alene er tale om
opfordring til tilbud. Opfordringen ligger i henvendelsen til kunden om at afgive et købstilbud til sælger, fx med henvisning til en annonce eller en prisliste.
Disse henvendelser fra sælger er i princippet reguleret i AFTL § 9.
Hvis DK Elbiler A/S skriver til Green Auto A/S, at de for tiden kan købe elbiler
for 185.000 kr. pr. stk, men tilføjer “uden forbindtlighed”, “uden obligo” eller
lignende udtryk, såsom “med forbehold for …” er der ifølge § 9 kun tale om
en opfordring fra DK Elbiler A/S til Green Auto A/S om, at Green Auto A/S kan
komme med et købstilbud.
En prisliste eller et katalog, der sendes ud til et større antal potentielle kunder, er også at betragte som en opfordring til kunderne om at afgive et købstilbud, og er ikke bindende for sælger. Det samme gælder for trykte annoncer, fx et
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Længere betænkningstid kan dog opnås ved, at tilbudsmodtager returnerer sin
accept ved anvendelse af en hurtigere forsendelsesmåde end den, tilbudsgiver
anvendte ved sin fremsendelse af tilbuddet, fx e-mail, telefax eller SMS.
Fremsendelsestid + rimelig betækningstid + tilbagesendelsestid
= den legale acceptfrist

Mundtlige tilbud
uden acceptfrist

Nyt tilbud

Det skal vurderes helt konkret fra sag til sag og ved at sammenholde alle 3 elementer, om accepten er rettidig i forhold til den legale acceptfrist.
Tilbud der fremsættes mundtligt uden acceptfrist, skal accepteres straks, ellers
er tilbuddet bortfaldet, jf. AFTL § 3, stk. 2.
1.5.3 Retsvirkninger af forsinket accept
En forsinket accept anses som et nyt tilbud, jf. AFTL § 4, stk. 1, og man kan sige, at
parterne i den situation bytter roller. Den forsinkede accept foreligger nu som et
nyt tilbud til den oprindelige tilbudsgiver.
Accepten sendt rettidigt, men kommer for sent frem

1. DK Elbiler A/S (TG)
sender den 15/9 tilbud til
Green Auto A/S med
acceptfrist 1/10

2. Green Auto A/S (TM)
returnerer accept til DK
Elbiler A/S (TG)den 28/9

3. Accept fra Green Auto
A/S når frem til DK Elbiler
den 2/10 – kommer for
sent frem

Fig. 3.8 Accepten er sendt rettidigt, men accepten kommer for sent frem til den oprindelige
tilbudsgiver, DK Elbiler A/S, fx på grund af en fejl hos postvæsenet.

Hovedregel: Ikke pligt til
at levere
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Den forsinkede accept bliver i stedet til et købstilbud fra Green Auto A/S til DK
Elbiler A/S, som DK Elbiler kan vælge at acceptere, afslå eller forholde sig passiv
over for.
Har DK Elbiler A/S flere af de pågældende produkter på lager, kan de blot acceptere købstilbuddet fra Green Auto A/S og sende leverancen afsted.
Ved forsinket accept har DK Elbiler A/S som hovedregel ikke pligt til at levere, i modsætning til hvis accepten fra Green Auto A/S havde været rettidig.
Hvis DK Elbiler A/S vælger at ignorere den forsinkede accept, skal virksomhe-
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i at hævde, at tilbagekaldelsen ikke er kommet til kundskab, og at den lave pris i
tilbuddet derfor skal stå ved magt. Men den går ikke. Den situation har lovgiver
taget højde for i AFTL § 7 ved at fastslå, at en tilbagekaldelse får virkning allerede
fra det tidspunkt tilbagekaldelsen er kommet frem, og ikke først når indholdet er
læst. Lovgivers begrundelse for at give en tilbagekaldelse virkning allerede, når
den er kommet frem, og ikke først når den er læst, er at en tilbagekaldelse ofte
vil være en ubehagelig besked for modtageren, der kunne have en interesse i at
ignorere tilbagekaldelsen.
Hvis meddelelsen om tilbagekaldelsen blot er kommet frem til modtageren
senest samtidig med, at det oprindelige tilbud er kommet til modtagerens kundskab, er tilbagekaldelsen rettidig, jf. AFTL § 7, og tilbuddet skal betragtes som
annulleret og bortfaldet.
Aftalemodellen – tilbagekaldelse
1/8
DK Elbiler
sender
tilbud

		
		

2/8
Green Auto
modtager
tilbud

kommet
frem

3/8		
Green Auto
læser
tilbud

kundskabs-		
øjeblikket		

Fig. 3.9 Er et uddrag af fig. 3.6: Tilbagekaldelsen skal komme frem forinden eller senest samtidig med at tilbud kommer til kundskab/bliver læst, jf. AFTL § 7.

I praksis betyder det for DK Elbiler A/S, at salgschefen skal sørge for at tilbagekaldelsen af tilbuddet kommer frem til Green Auto A/S senest samtidig med,
at tilbuddet kommer til kundskab, dvs. bliver læst hos Green Auto A/S, hvilket
formentlig sker næste morgen den 2. august, når morgenposten åbnes og gennemgås. Tilbagekaldelsen kan altså få virkning, selvom Green Auto A/S ikke læser
tilbagekaldelsen. Den skal blot være kommet frem, og ligge i samme postbunke
som tilbuddet.
At sende tilbagekaldelsen med almindelig post er måske tilstrækkeligt i dette
tilfælde under forudsætning af, at salgschefen er sikker på, at brevet med tilbagekaldelsen vil nå frem dagen efter med morgenposten. Men hvis salgschef Peter
Hansen vil være helt sikker på at tilbagekaldelsen når frem senest samtidig med
at tilbuddet læses, er det tilrådeligt at bruge en hurtigere fremsendelsesmåde end
almindeligt brev. Tilbagekaldelsen kan fx sendes som telefax, e-mail, sendes med
bud eller ske ved en telefonopringning.
Hvis salgschef Peter Hansen i stedet vælger at ignorere den skete fejl og tager hjem uden at tilbagekalde tilbuddet, er virksomheden DK Elbiler A/S som
udgangspunkt bundet af det fremsendte tilbud med den lave pris, i det øjeblik
tilbuddet kommer til kundskab.
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Eksempel

I virksomhed A kan et lagerstyringssystem registrere, at lageret er ved at være
i bund efter en uges salg. I kombination med andre opstillede kriterier, såsom
sæson, prisniveau mv., konkluderer A’s computer, at der skal bestilles 1000 stk.
varer hos virksomhed B. A’s computer sender herefter automatisk en ordre til
virksomhed B’s computer. Når B’s computer har modtaget denne ordre og sætter
de fornødne procedurer i gang for at effektuere ordren, kan man sige, at ordren
i henhold til aftaleloven på én gang er kommet frem og kommet til kundskab.

1.6.1 Tilbagekaldelse og re integra-reglen
Re integra: Tilbagekaldelse selvom tilbud er
kommet til kundskab

Som allerede fastslået ovenfor, er det hovedreglen i henhold til AFTL § 7, at tilbagekaldelse af et tilbud eller en accept kan ske, hvis tilbagekaldelsen er kommet frem
forinden eller senest samtidig med, at tilbud eller accept er kommet til kundskab.
En tilbagekaldelse af et tilbud eller en accept, der først kommer frem efter dette
tidspunkt, har ikke nogen virkning, og afgiveren er bundet af sit tilbud eller accept.
Men der findes en undtagelse til hovedreglen, som er beskrevet i AFTL § 39,
2. pkt. Undtagelsen kaldes “re integra-reglen,” og medfører at en tilbagekaldelse
alligevel kan få virkning, selvom tilbagekaldelsen er kommet for sent frem. Lad os
forestille os følgende scenario:
Eksempel

Medio september ringer Wellness Selandia A/S. De skal bruge 5 elbiler med
firmalogo, og DK Elbiler A/S sender et tilbud afsted den 20. september.
Den 6. oktober modtager DK Elbiler A/S en ordre/accept fra firmaet Wellness
Selandia A/S om køb af 5 elbiler med påtrykt firmalogo. Bilerne skal have en
særlig karrygul farve og firmalogoet på bagsmækken skal være sort.
DK Elbiler A/S går samme dag i gang med at lakere de 5 biler i den rigtige farve
og påføre logo. Den 8. oktober modtager DK Elbiler A/S en tilbagekaldelse fra
Wellness Selandia. Firmaet ønsker ikke at gennemføre købet alligevel.
Kan tilbagekaldelsen få nogen virkning?

Ovennævnte historie kan illustreres på følgende tidslinje:
Tilbagekaldelse ikke rettidig
5/10
Wellness Selandia

6/10
DK Elbiler

8/10
DK Elbiler

sender accept
		

modtager og
læser accept

modtager tilbagekaldelse
fra Wellness Selandia

		

kommet frem
og kundskab

kommet frem
og kundskab

		

Fig. 3.10 Wellness Selandia A/S tilbagekalder deres accept for sent i henhold til AFTL § 7.
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2. Aftalers ugyldighed
I ovenstående afsnit 1 om aftaleindgåelse er de enkelte delelementer i aftalelovens aftalemodel beskrevet og gennemgået. Der er indgået en bindende aftale
hvis:
1. Der er afgivet et bindende tilbud, som er kommet til kundskab, og som ikke
er tilbagekaldt og
2. Der foreligger en rettidig og overensstemmende accept.
Selvom en aftale må anses for indgået, kan der være omstændigheder, som kan
medføre, at et afgivet løfte er ugyldigt, med det resultat, at en indgået aftale erklæres ugyldig og falder til jorden. Disse omstændigheder kaldes ugyldighedsgrunde
og vil blive gennemgået i det følgende.
Der findes flere typer af mangler, som vil kunne resultere i, at aftalen rammes
af ugyldighed.
Forskellige typer af mangler
Tilblivelsesmangler

Ugyldighed pga. omstændigheder ved aftalens indgåelse
(tilblivelse), fx:
• falsk, forfalskning, forvanskning, fuldmagtsoverskridelse, voldelig tvang, mekanisk tvang
• svig, udnyttelse, simpel tvang, fejltagelse (fejlskrift), pro
forma
• tilblivelse i strid med almindelig hæderlighed og redelig
handlemåde, AFTL §§ 33 og 36

Indholdsmangler

Ugyldighed pga. mangler ved selve aftalens indhold, fx:
• i strid med loven
• i strid med almindelig moral, almindelig hæderlighed,
redelig handlemåde

Habilitetsmangler

Ugyldighed pga. manglende evne eller habilitet, fx:
• inhabilitet, umyndighed, værgemål, fornuftsmangel

Fig. 3.11 Oversigt over de forskellige typer af mangler og ugyldighedsgrunde.

Ugyldige løfter
Som nævnt i indledningen til dette kapitel, under afsnit 1 om aftaleindgåelse, er
der i en gensidig aftale tale om 2 løfter. Den ene part (løftegiver) lover at levere en
bestemt vare, og den anden (løftemodtager) afgiver et løfte om at ville modtage og
betale for varen. Hvis ét af disse løfter rammes af en ugyldighedsgrund, kan det
medføre, at hele aftalen er ugyldig.
Et løfte er ugyldigt, hvis en løftemodtager eller en tredjemand har anvendt
ulovlige midler for at fremkalde et løfte fra løftegiver.

Erhvervsret 1-14.indd 75

05/07/13 11.07

76 · AFTALERET · KAPITEL 3

Eksempel

En motorcykelforhandler sælger en brugt motorcykel til køber, og fortæller ikke
at han har manipuleret kilometertælleren ned fra 90.000 km til 30.000 km. Forskellen i markedspris på en motorcykel med disse forskellige antal kørte kilometer er 50.000 kr. Køber (løftegiver) er meget begejstret over det lave kilometertal
og afgiver på den baggrund straks et løfte om at ville købe motorcyklen.
Ugyldigt løfte
Forhandler
(Løftemodtager)

Køber (løftegiver) afgiver et
løfte om at købe motorcyklen

Hvis det i stedet for motorcykelforhandleren er en tredjemand, der anvender
ulovlige midler for at fremtvinge et løfte fra løftegiver, handler det i første omgang om at vurdere, hvorvidt løftemodtager (forhandleren) var i god eller ond tro
om dette forhold.
Eksempel

Motorcykelforhandler
(løftemodtager)

Køber (løftegiver) tilbyder
at købe motorcyklen

			
Tredjemand
Den tidligere ejer, som har sat motorcyklen
til salg hos forhandleren, truer køber med
tæsk, hvis han ikke køber motorcyklen. På
den baggrund afgiver køber løfte til løftemodtager om køb af motorcyklen.
Fig. 3.12 Tredjemand får køber til at afgive et løfte om køb.

Men er løftemodtageren i god eller ond tro?
Definition af
god og ond tro
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God tro betyder, at løftemodtager (LM) ikke vidste og heller ikke burde vide, at
løftet fra løftegiver (LG) var afgivet ved anvendelse af ulovlige midler. Ond tro
handler om viden, og hvorvidt løftemodtager indså eller burde have indset, at
løftet fra løftegiver var afgivet ved anvendelse af ulovlige midler.
God eller ond tro har betydning i forhold til vurderingen af, om løftet fra løftegiver er ugyldigt, hvorved den indgåede aftale rammes af ugyldighed. Det er
ikke muligt at lave en præcis afgrænsning af, hvornår der er tale om god og ond
tro. Det beror på en konkret vurdering af den enkelte situation, og i en opgavebesvarelse bør opgaveløseren gøre opmærksom på problemstillingen, foretage
en afvejning ud fra opgavens oplysninger og argumentere sig frem til den mest
rimelige konklusion.
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De enkelte ugyldighedsgrunde vil blive gennemgået nedenfor, og de inddeles i stærke og svage ugyldighedsgrunde. Ved de stærke ugyldighedsgrunde
har vurderingen af løftemodtagers gode eller onde tro ingen betydning. Løftet fra
løftegiver er ugyldigt, uanset om løftemodtager er i god eller ond tro om ugyldighedsgrunden. Det kan begrundes med, at de stærke ugyldighedsgrunde har en
grovere karakter end de svage ugyldighedsgrunde.
• Hvis LM er i ond tro ¨ LG er ikke bundet af løftet (aftalen erklæres ugyldig)
• Hvis LM er i god tro ¨ LG er ikke bundet af løftet (aftalen erklæres ugyldig)

God og ond tro ved
stærke ugyldighedsgrunde

Anderledes forholder det sig med de svage ugyldighedsgrunde. I vurderingen
af om løftet fra løftegiver bliver ramt af en ugyldighedsgrund, og løftet og aftalen
derved falder til jorden, har det her betydning om løftemodtager er i god tro eller
i ond tro.
• Hvis LM er i ond tro ¨ LG er ikke bundet af løftet (aftalen erklæres ugyldig)
• Hvis LM er i god tro ¨ LG er bundet af løftet (aftalen fortsat bindende)

God og ond tro ved svage
ugyldighedsgrunde

Oversigt over stærke og svage ugyldighedsgrunde
Stærke ugyldighedsgrunde

Svage ugyldighedsgrunde

Falsk og forfalskning.

Simpel tvang, AFTL § 29.

Forvanskning, AFTL § 32, stk. 2.

Svig, AFTL § 30.

Voldelig tvang, AFTL § 28, stk. 1.

Udnyttelse, AFTL § 31.

Umyndighed, værgemål, fornuftsmangel,
værgemålsloven.

Fejlskrift eller anden fejltagelse, AFTL
§ 32, stk. 1.
I strid med almindelig hæderlighed,
AFTL § 33.

Fig. 3.13 Oversigt over de stærke og svage ugyldighedsgrunde.

De stærke og svage ugyldighedsgrunde i fig. 3.13 gennemgås enkeltvis i det følgende.

2.1 De stærke ugyldighedsgrunde
Ved de stærke ugyldighedsgrunde har vurderingen af løftemodtagers gode eller
onde tro ingen betydning. Aftalen mellem parterne kan som udgangspunkt erklæres ugyldig og er ikke juridisk bindende, uanset hvad løftemodtager vidste eller
burde vide.
Falsk

En aftale kan erklæres ugyldig, hvis fx dokumentet er falsk, dvs. underskrevet af
en anden end den angivne underskriver og uden hans samtykke.
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Voldelig tvang udført af tredjemand

Skandia Møbeldesign
Løftegiver

Mortens Møbelbiks
Løftemodtager

Benny
Tredjemand
Fig. 3.14 Benny tvinger Skandia Møbeldesign til at afgive et løfte (tilbud) til Mortens Møbelbiks.

Inhabilitet
Habilitetsmangler

Ugyldighed kan også komme på tale ved indgåelse af aftaler, hvor der er habilitetsmangler, fx at løftegiver er under 18 år. Inhabilitet i denne sammenhæng
betyder, at en person ikke kan råde over sin formue eller forpligte sig ved aftaler.
Personlig inhabilitet og umyndighed reguleres af værgemålsloven (VML).
Umyndige

Mindreårige

Selverhvervelsesreglen

Pengereglen

Indhentelse af
værgens samtykke
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Mindreårige, dvs. personer under 18 år, er umyndige, og kan som hovedregel
ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, fx pantsætte
eller sælge sine ting, købe på kredit, indgå arbejdsaftaler og lignende. Det er indehaverne af forældremyndigheden, der er værger for den mindreårige, og som
handler på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender, jf. VML § 2.
Uanset ovenstående gælder selverhvervelsesreglen for umyndige, hvilket
betyder at den umyndige selv råder over, hvad de erhverver ved eget arbejde,
efter de er fyldt 15 år, og hvad de har fået til fri rådighed som gave eller arv ved
testamente, og hvad værgen har overladt dem, jf. VML § 42.
Aftaler med mindreårige, der indgås i god tro erklæres ikke ugyldige hvis pengereglen er opfyldt, dvs. hvis:
1. Pengene fra den umyndige modtages kontant, dvs. til fuld betaling, og ikke
som udbetaling ved et kreditkøb, og
2. Kontantbeløbets størrelse står i rimeligt forhold til, hvad der er sædvanligt i
forhold til den umyndiges alder, og modtageren af pengene i øvrigt er i god
tro om den umyndiges alder, værgens samtykke, selverhverv eller arv/gave
til fri rådighed, fx konfirmationspenge.
Hvis løftemodtageren står over for en mindreårig, og er i tvivl om ovennævnte
betingelser for aftalens gyldighed er opfyldt, kan han sikre sig dette ved at betinge
aftalen af, at den mindreåriges værge give sit samtykke til aftalen, jf. VML § 44.
Hvis aftale indgås med en løftemodtager i god tro, og det senere viser sig, at
betingelserne ikke var opfyldt, kan løftemodtageren først ophæve handlen, når
værgen har haft en chance for at godkende aftalen på vegne af den mindreårige.
Godkender værgen ikke handlen, kan løftemodtager ophæve aftalen med henvisning til ugyldighed.
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Simpel tvang

Simpel tvang

Under de stærke ugyldighedsgrunde blev AFTL § 28 om voldelig tvang kort gennemgået. Ved voldelig tvang er der tale om løfter, der er fremkaldt ved personlig
vold eller med trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.
Simpel tvang er defineret som anden tvang end voldelig tvang. Man taler om
kompulsiv (psykisk) tvang, og det kan være handlinger som afpresning, trussel
om boykot og skandalisering, der kan motivere løftegiver til at afgive et løfte, som
løftegiver ellers ikke ville have afgivet.
Eksempel

Simpel tvang
Skandia Møbeldesign
Salgschef/Løftegiver

Mortens Møbelbiks
Løftemodtager

Benny (tredjemand) truer salgschefen med at fortælle salgschefens kone, at
salgschefen har en “dating-profil” på internettet. Han holder mund om opdagelsen, hvis salgschefen sender et tilbud til Mortens Møbelbiks med 40 % rabat.
Fig. 3.15 Benny tvinger salgschefen fra Skandia Møbeldesign til at afgive et løfte (tilbud) til
Mortens Møbelbiks.

Simpel tvang udøvet
af tredjemand

Løfter, der er motiveret af simpel tvang, er ikke bindende for løftegiver, hvis løftemodtager selv har udøvet tvangen, eller hvis løftemodtager har indset eller burde
have indset, at løftet fra løftegiver er fremkaldt ved simpel tvang fra tredjemands
side, jf. AFTL § 29. Hvis Morten på den anden side ikke har kendskab til, at løftet
er motiveret af tvang fra tredjemands side, er løftemodtager i god tro, og aftalen
er gyldig og bindende.
Svig

Svig

Erhvervsret 1-14.indd 82

Svig handler om de urigtige oplysninger og fortielser, jf. AFTL § 30, som fremsættes overfor en løftegiver, for at motivere denne til at afgive et løfte om fx køb af
en motorcykel, uden at fortælle at kilometerstanden er ændret fra 90.000 km til
30.000 km.
Der er tale om svig, hvis der bevidst fremsættes urigtige eller løgnagtige oplysninger, udtalelser mod bedre vidende, misinformation, eller der sker en bevidst
fortielse af oplysninger, med det formål at få løftegiver til at afgive et løfte. Derudover skal misinformationen, løgnen eller fortielsen medvirke til, at løftegiver rent
faktisk afgiver sit løfte, fx afgiver tilbud om køb af motorcyklen.
Hvis disse betingelser er opfyldt, kan køber (løftegiver) træde tilbage fra handlen med henvisning til, at der foreligger en ugyldighedsgrund.
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Svig
Motorcykelforhandler
Løftemodtager (LM)

Køber Løftegiver (LG)
tilbyder køb af motorcyklen

			
Tredjemand
Den tidligere ejer sætter
motorcyklen til salg (i kommission)
hos forhandler
Fig. 3.16 De 3 parters indbyrdes forhold i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Hvis løftemodtager kender til den manipulerede kilometertæller, og han tilbageholder den information for løftegiver, er forhandleren i ond tro, og køber er ikke
bundet af aftalen. Aftalen er ugyldig.
Anderledes vil udfaldet være, hvis forhandleren ikke er bekendt med den manipulerede kilometertæller, og derfor er i god tro, fx hvis det er tredjemand (den
tidligere ejer), som har manipuleret med kilometertælleren uden at fortælle det
til forhandleren, som nu sælger motorcyklen videre i god tro.
Hvis løftemodtageren er i god tro, dvs. hverken vidste eller burde vide, at der
var manipuleret med kilometertælleren, betyder det, at køber er bundet af aftalen
med forhandleren. Aftalen mellem løftegiver og løftemodtager kan som udgangspunkt ikke erklæres ugyldig. I stedet er køber henvist til at gøre et krav gældende
mod den tidligere motorcykelejer.
• Hvis LM er i ond tro ¨ LG er ikke bundet af løftet (aftalen erklæres ugyldig)
• Hvis LM er i god tro ¨ LG er bundet af løftet (aftalen fortsat bindende)
Udnyttelse
Hvis nogen har udnyttet en andens betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold
for at opnå et løfte eller en ydelse, der står i åbenbart misforhold til, hvad der er
sædvanligt, taler man om udnyttelse. Det samme gælder, hvis den udnyttede skal
yde noget, som står i væsentligt misforhold til modydelsen.
I retspraksis gælder, at der skal være tale om udnyttelse af grovere karakter,
før ugyldighed efter § 31 kan komme på tale, og ofte ses det i kombination med
andre ulovlige metoder, fx simpel tvang. Nedenstående lidt ældre dom illustrerer
området for udnyttelse ganske godt. De 6 dommere i Højesteret var dog ikke helt
enige, om det var simpel tvang efter § 29 eller udnyttelse efter § 31:
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Svig udøvet af
tredjemand

Udnyttelse
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Fortolkningsprincip
Koncipistreglen

Dette fortolkningsprincip kaldes også for “uklarhedsreglen” og betyder, at den part som har konciperet (skrevet)
kontrakten må bære risikoen for tvetydighed. Er der en
uklarhed i kontrakten, tolkes aftalen til skade eller ugunst
for koncipisten og dermed mindst tyngende for den anden
part, som ikke har haft indflydelse på aftalens formulering.
Uklarhedsreglen er særlig relevant ved fortolkning af standardaftaler, der er udarbejdet af en “stærk” part.

Minimumsreglen

Hvis der er tvivl om, hvad løftegiveren har forpligtet sig til i
aftalen, vælges den forståelse af aftalen, som er mest gunstig for løftegiveren. Hvis der fx er tvivl, om der er aftalt
simpel kaution eller selvskyldnerkaution, vælges simpel
kaution, der er mest gunstig for forbrugeren.
Særligt hvad angår forbrugeraftaler, har minimumsreglen
fundet en plads i AFTL § 38b. Bestemmelsen beskytter forbrugeren i de tilfælde, hvor et tyngende aftalevilkår ikke har
været til forhandling med en erhvervsdrivende aftalepart.
En sådan aftale skal tolkes på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren.

Prioritetsreglen

Ved fortolkning efter prioritetsreglen går et specielt vilkår
forud for et generelt vilkår. Man kan også kalde det en fortolkning efter et “lex specialis-princip”, hvor en speciel og
udspecificeret bestemmelse vejer tungere end en generel
formuleret bestemmelse.

Gyldighedsreglen

Hvis man står overfor et valg, om aftalen er gyldig og kan
gennemføres, eller ugyldig og må bortfalde, er gyldighedsreglen et fortolkningsprincip, hvor aftalen tolkes med henblik på at opnå en gyldig aftale, som vil kunne gennemføres.

Rimelighedsreglen

Efter rimelighedsreglen fortolker man ud fra hensigtsmæs
sigheds- og rimelighedsbetragtninger. Ved tvivl om forståelsen af en aftale, tolkes aftalen i overensstemmelse med,
hvad der er rimeligt.

Fig. 3.17 Oversigt over fortolkningsprincipper.

Udfyldning
Fortolkning contra
udfyldning
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Fortolkningsprincipperne ovenfor handler om forståelsen af en kontrakt på det
sproglige plan. Hertil kommer, at der kan blive behov for udfyldning i de tilfælde,
hvor aftalen er mangelfuld fordi den ikke har reguleret eller taget højde for en situation, som opstår. Hvis Skandia Møbeldesign ikke leverer møblerne til tiden, og
der ikke i kontrakten med Kønig Møbler er taget udtrykkeligt stilling til, hvordan
parterne skal forholde sig ved sælgers forsinkelse med levering, vil udfyldning
ske med købelovens deklaratoriske regler om forsinkelse. Udover lovgivning kan
der også ske udfyldning med regler, der er gældende inden for en branche, såkaldte handelssædvaner og branchekutymer.

05/07/13 11.07

Emne

Dansk aftalelov §§ 2-9 om aftaleindgåelse

CISG II art. 14-24 om aftaleindgåelse

Tilbud bindende

Et tilbud er bindende for TG, når det er
kommet til kundskab, jf. §§ 1 og 7.

Et tilbud er bindende for TG, allerede når
det er kommet frem, jf. art. 15, stk. 1.

Tilbagekaldelse af tilbud

TG kan tilbagekalde sit tilbud, når tilbagekaldelsen kommer frem før eller senest
samtidig med at tilbud kommer til kundskab (TM læser tilbud), jf. § 7.

NB! CISG sondrer mellem genkaldelige og
uigenkaldelige tilbud.
Ved genkaldelige tilbud kan TG frit tilbagekalde sit tilbud, indtil TM har afsendt accept, jf. art. 16
Uigenkaldelige tilbud, se neden for.

Tilbagekaldelse af tilbud
med acceptfrist

Som ovenfor.

CISG kalder tilbud med acceptfrist for
uigenkaldelige tilbud, og tilbagekaldelse
ved denne type tilbud skal komme frem senest samtidig med, at tilbud kommer frem,
jf. art. 15, stk. 2.

Afslag på tilbud

Afslag på et tilbud får virkning, når afslaget er kommet til kundskab.

Afslag på et tilbud får virkning, når afslaget
er kommet frem til TG, jf. art. 17.

Aftale indgåelse /
bindende

Aftale er indgået, når accept er kommet til
kundskab, jf. § 1.

Aftale er indgået, når accept er kommet
frem til TG, jf. art. 18.

Tilbagekaldelse af
accept

TG kan tilbagekalde sin accept, når tilbagekaldelsen kommer frem før eller
senest samtidig med, at accepten kommer
til kundskab (TM læser accept), jf. § 7.

Tilbagekaldelse af en accept skal komme
frem til TG senest samtidig med accepten,
jf. art. 22.

Rettidig accept
Accepten skal være kommet frem inden
92 · AFTALERET · KAPITEL 3fristens udløb, jf. § 2.
Hvis ingen frist: Den “legale acceptfrist”, jf. § 3 (fremsendelsestid + rimelig
Emne
Dansk
aftalelov §§
2-9 om aftaleindgåelse
betænkningstid
+ tilbagesendelsestid).

Accepten skal komme frem til TG inden
fristens udløb. Hvis ingen frist, da inden
rimelig tid, jf. art. 20.
CISG II art. 14-24 om aftaleindgåelse

Forsinket accept

Kommer accept for sent frem, anses det
for et nyt tilbud, medmindre TG burde
have indset, at TM troede accept var rettidig, fx datering på brevet. Her skal TG reagere/give meddelelse til TM, hvis TG ikke
vil være bundet af tilbud, jf. § 4.

For sen accept er alligevel
gyldig,næste
hvis TG
Fortsættes
side
giver meddelelse til TM herom. Skyldes
forsinkelsen omstændigheder omkring befordringen/postgangen, skal TG give meddelelse til TM, hvis TG ikke vil være bundet,
jf. art. 21.

Uoverensstemmende
accept

Accept som på grund af tillæg, indskrænkninger eller forbehold betragtes som et
afslag og et nyt tilbud/modbud fra TM, jf.
§ 6.

Accept som på grund af tillæg, indskrænkninger eller forbehold, betragtes som et afslag og et nyt tilbud/modbud fra TM. MEN 05/07
uvæsentlige ændringer har ingen betydning – aftalen er afsluttet og bindende med
de “uvæsentlige” ændringer, medmindre
TG gør indsigelser/protesterer, jf. art. 19.
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Fig. 3.18 Forskellen mellem aftaleindgåelse efter aftaleloven og CISG.

4

fuldmagt og
mellemmænd

I kapitel 3 behandlede vi de gensidigt bebyrdende aftaler, indgået direkte mellem
to parter, og særligt spørgsmålet om, hvornår en aftale er bindende og problemstillingerne omkring aftalers ugyldighed. Dette kapitel handler om de aftaler, der indgås mellem to parter ved hjælp af en mellemmand eller en såkaldt fuldmægtig.
I en nystartet enkeltmandsvirksomhed er ejeren involveret i alle daglige aftaler, der indgås på vegne af virksomheden. Efterhånden som virksomheden vokser,
og der må ansættes medarbejdere, er det nødvendigt at udstyre de ansatte med
fuldmagt til at indgå aftaler på vegne af virksomheden inden for nærmere fastsatte rammer. Den ansatte fungerer som repræsentant for virksomheden, og indgår
aftaler med tredjemand på virksomhedens vegne.
Begrebet “mellemmænd” spænder meget vidt, og i dette kapitel vil vi gennemgå de almindelige fuldmagtsforhold i henhold til aftaleloven, kommissionsloven
og handelsagentloven.

Mellemmænd

I dette kapitel vil følgende blive gennemgået:
• Fuldmagt
• Fuldmagt med særlig tilværelse
• Fuldmagt uden særlig tilværelse
• Kommission
• Handelsagenter

1. Fuldmagt
Aftalelovens (AFTL) afsnit II, §§ 10 – 27 behandler reglerne om fuldmagtsforhold.
Hvis du giver en anden fuldmagt til at handle på dine vegne, bliver du berettiget og forpligtet i henhold til den aftale, som din fuldmægtig indgår med tredjemand, jf. AFTL § 10, stk. 1. Hvis du beder din nabo bestille og købe pejsebrænde
på dine vegne, handler din nabo (fuldmægtigen) i henhold til fuldmagt fra dig. Du
(fuldmagtsgiver) hæfter således for den aftale, fuldmægtigen indgår i dit navn, og
du er forpligtet til at opfylde aftalen, når den aftale, der indgås, ligger inden for
fuldmagtens grænser.

Fuldmagt

Relationer i fuldmagtsforhold
1

Fuldmagtsgiver

2

Tredjemand

Fuldmægtig

3

Fig. 4.1 Oversigt over relationerne i fuldmagtsforhold.
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Aktørerne

Retshandler

Fuldmagtsforhold

Fig. 4.1 viser forholdet mellem de forskellige aktører i fuldmagtsforholdet og de
indbyrdes relationer, som der vil blive taget udgangspunkt i, i det følgende:
1. Forholdet mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtig
2. Forholdet mellem fuldmagtsgiver og tredjemand
3. Forholdet mellem fuldmægtigen og tredjemand
Alle tre forhold vil i det følgende blive behandlet i forskellige sammenhænge.
I henhold til AFTL § 10, stk. 1 gives der fuldmagt til at foretage retshandler. En
retshandel er et bredt begreb, der dækker over juridiske dispositioner og viljeserklæringer, herunder aftaleindgåelse i bred forstand, afgivelse af løfter og påbud.
Fuldmagtsgiver udstyrer fuldmægtigen med en fuldmagt til at repræsentere
sig i en retshandel over for tredjemand, fx en kunde. Fuldmægtigen optræder
således på fuldmagtsgivers vegne, og indgår en salgsaftale med tredjemand i
fuldmagtsgivers navn og for dennes regning. Det betyder samtidig, at de aftaler,
som fuldmægtigen indgår på vegne af fuldmagtsgiver, som hovedregel bliver bindende for fuldmagtsgiver. Fuldmagtsgiver bliver således forpligtet og berettiget
overfor tredjemand.
		

Aftaleindgåelse fuldmagtsforhold
Fuldmagtsgiver

Fuldmagt

Tredjemand

Fuldmægtig

Aftale indgås

Fig. 4.2 Viser mellemmandens/fuldmægtigens placering i forhold til fuldmagtsgiver og tredjemand.

Tilbud, accept og
ugyldighed

Bemyndigelse /
beføjelse – intern
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I fig. 4.2 indgår fuldmægtigen en bindende aftale med tredjemand, der forpligter
fuldmagtsgiver og tredjemand overfor hinanden.
Aftalelovens almindelige regler om aftalers indgåelse (tilbud og accept) og
ugyldighed er relevante i fuldmagtsforhold. I vurderingen af aftalen står fuldmægtigen som løftegiver og tredjemand som løftemodtager.
Oftest opstår problemerne omkring aftalens ugyldighed, hvis fuldmægtigen
overskrider sin fuldmagt, og i den forbindelse særligt spørgsmålet om fuldmagtsgiver så er bundet af den aftale fuldmægtigen har indgået med tredjemand på
fuldmagtsgivers vegne. I den forbindelse er det vigtigt at kende til de juridiske
begreber bemyndigelse og legitimation.
1. Den ene del af et fuldmagtforhold er den interne instruks mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtigen. Fuldmagtsgiver informerer fuldmægtigen om
indholdet af fuldmagten. Det kaldes i juridisk terminologi for bemyndigelsen og i aftaleloven kaldes den interne instruks for beføjelsen. Omfanget
og indholdet af bemyndigelsen er som udgangspunkt ikke kendt for omverdenen, men alene kendt mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtig.
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2. Den anden del af et fuldmagtsforhold er den ydre fuldmagt, der er eller bliver kendt for omverdenen. I juridisk terminologi kaldes det for legitimation.

Inden for fuldmagtens grænser
Legitimation (ydre forhold)

Legitimation – ekstern

Uden for fuldmagtens grænser

Bemyndigelse
(indre forhold)

Fig. 4.3 Sondring mellem bemyndigelse og legitimation.

Når der skal foretages en juridisk vurdering af, om der er indgået en bindende
aftale, og om den er gyldig, er det vigtigt først at få slået fast, hvad der er den indre bemyndigelse og den ydre legitimation i fuldmagtsforholdet. Herefter tages
den juridiske diskussion, om fuldmægtigen har handlet inden for eller uden for
fuldmagtens grænser. I den forbindelse er det vigtig at få slået fast, hvilken fuldmagtsform der er tale om. Man sondrer mellem to fuldmagtsformer, som vil blive
gennemgået i det følgende: 
• Fuldmagt med særlig tilværelse
• Fuldmagt uden særlig tilværelse

1.1 Fuldmagt med særlig tilværelse
Kendetegnende for fuldmagt med særlig tilværelse er, at fuldmagten er kendt
for omverdenen. Fuldmagten er synlig. En fuldmagt med særlig tilværelse stiftes eksempelvis ved, at fuldmagten udleveres eller meddeles til tredjemand direkte fra fuldmagtsgiver.
Modsætningen hertil er en fuldmagt uden særlig tilværelse, der oftest gives
mundtligt fra fuldmagtsgiver til fuldmægtig, og hvis indhold ikke er kendt eller
synlig for tredjemand. Kendetegnende for denne type fuldmagt er også, at tredjemand får kendskab til fuldmagtens omfang og indhold fra fuldmægtigen og ikke fra
fuldmagtsgiver. Fuldmagt uden særlig tilværelse vil blive gennemgået i afsnit 1.2.
Følgende typer af fuldmagt med særlig tilværelse vil blive gennemgået nedenfor.
Fuldmagtstype – fuldmagt med særlig tilværelse

Fuldmagten er kendt
for omverdenen

Aftaleloven

Stillingsfuldmagt

§ 10, stk. 2

Speciel fuldmagt

§ 13

Offentlig bekendtgjort fuldmagt

§ 14, stk. 1

Skriftlig fuldmagt/forevisningsfuldmagt

§ 16, stk. 1

Fig. 4.4 Oversigt over de traditionelle fuldmagtstyper med særlig tilværelse.
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Stillingsfuldmagt
Handle inden for
stillingens grænser

Når man er ansat, har man som fuldmægtig ret til at handle på fuldmagtsgivers
(arbejdsgivers) vegne. Den type fuldmagt kaldes en stillingsfuldmagt, jf. AFTL
§ 10, stk. 2, og fuldmægtigen er i kraft af sin stilling i besiddelse af en fuldmagt til
at handle inden for stillingens grænser.
En butiksekspedient i et byggemarked, der handler inden for stillingens grænser, har i forhold til omverdenen som minimum ret til at sælge varerne i butikken,
men har sjældent ret til at indkøbe nyt alarmsystem, sælge kasseapparatet eller
udarbejde markedsføringsmateriale. Man kan sige, at stillingsfuldmagtens omfang udadtil er bestemt af, hvad der er sædvanligt i den pågældende stilling, og
hvad der er sædvanlig kutyme i den branche ekspedienten er ansat i.
Eksempel

Du er ansat som indkøber i et Byggemarked X, hvor du indkøber varer med henblik på videresalg. I perioden 15. november til 22. december skal der sælges juletræer på parkeringspladsen foran indgangen. På et morgenmøde beder chefen
(fuldmagtsgiver) dig (fuldmægtig) kontakte et antal juletræsleverandører (tredjemand) med henblik på indkøb af 500 træer i størrelsen 150 til 180 cm. Træerne
må ikke koste mere end 60 kr. pr. stk. + levering. Denne instruks er den interne
bemyndigelse og er ikke kendt for omverdenen. Bemyndigelsen ligger imellem A og B (se illustrationen neden for).
Når du ringer til juletræsleverandøren og præsenterer dig som indkøber fra Byggemarked X, signalerer du over for tredjemand, at du har fuldmagt til at indgå
en aftale på vegne af virksomheden (legitimation). Legitimationen ligger mellem B og C (se illustrationen neden for)
I din stilling som indkøber viser du over for omverdenen og tredjemand, at du
kan indgå sædvanlige indkøbsaftaler inden for dit område og på vegne af den
virksomhed du arbejder for. Dette signaleres blandt andet via din stillingsbetegnelse, den måde du præsenterer dig på, dit visitkort, navneskilt m.v.

Bemyndigelse og
legitimation

På baggrund af ovenstående eksempel, kan forholdet mellem bemyndigelse og
legitimation, illustreres på følgende måde:
A til C: Stillingsfuldmagt – købe varer med henblik på videresalg i byggemarked X
A
B
C
			
A
B

Uden for fuldmagtens grænser

A til B: intern bemyndigelse
Køb juletræer max. 60 kr.
Fig. 4.5 En indkøbers stillingsfuldmagt på baggrund af beskrevet eksempel.

Fuldmægtig overskrider fuldmagtens
grænser
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Men hvad er retsvirkningen, hvis fuldmægtig handler uden for fuldmagtens
grænser?
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Der findes flere typer af kommission, såsom indkøbskommission, handelskommission og salgskommission. Fælles for dem alle er, at kommissionæren er professionel handlende, som køber og sælger inden for sit erhverv, jf. KMSL § 4, stk. 2. I
det følgende tages der udgangspunkt i handelskommission.
En kommissionær defineres i loven som en, der har påtaget sig det hverv at
sælge eller at købe varer, værdipapirer eller andet løsøre for en andens regning,
men i eget navn. Den, for hvis regning salget eller købet skal ske, kaldes kommittent, jf. KMSL § 4, stk. 1.

Definition:
Kommissionær og
kommittent

Eksempel

En dansk producent af campingvogne, Happy-camping A/S, sælger sine campingvogne via forretningsforbindelser i Danmark, eksempelvis JYCA Campingcenter i Nordjylland. Forretningsforbindelserne har campingvognene i kommission, og de har i gennemsnit 5 forskellige typer campingvogne fra Happy-camping
A/S i deres forretningsudstillinger.
Der er indgået en kommissionsaftale mellem Happy-camping A/S (kommittenten) og hvert enkelt salgssted (kommissionær). Kommissionsaftalen regulerer det interne forhold mellem de to parter, Happy-camping A/S og JYCA Campingcenter.
Happy-camping A/S ejer de vogne som kommissionæren har stående, men i forhold til kunderne står JYCA
Campingcenter som sælger af campingvognene. Kunden, Bent Jensen, handler ikke direkte med kommittenten. Aftaler om køb indgås med kommissionæren og i kommissionærens navn, dvs. i købsaftalen vil
JYCA Campingcenter stå som sælger og kunden, Bent Jensen (tredjemand), vil stå som køber.

Ovennævnte eksempel kan illustreres i følgende oversigt over kommissionsforhold:
Kommissionsforhold
KOMMISSIONSAFTALE

Kommittent
(Hovedmanden)
Happy-camping A/S

KØBSAFTALE

Kommissionær
(Mellemmanden)
JYCA Campingcenter

Tredjemand
Kunde: Bent Jensen

Fig. 4.6 Oversigt over parternes indbyrdes forhold i kommission.

Kommissionsaftalen mellem kommittent og kommissionær er ikke kendt for omverdenen. Kommissionæren skal i forhold til kunderne (tredjemand) handle inden for den fuldmagt og de retningslinjer, der er udstukket fra kommittenten, og
som ofte er beskrevet i kommissionsaftalen.
Den aftale kommissionæren indgår med tredjemand (kunden), er som hovedregel bindende for kommittenten. Hvis en campingvogn sælges på nogle andre
vilkår end dem kommittenten har forudsat i kommissionsaftalen, kan kommitten-
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Hovedregel: Bindende
aftale
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Kommittentens forhold til kommissionærens kreditorer
Kreditorer*

Kommittent (KMT)
Happy-camping A/S

Kommissionær (KMS)
JYCA Campingcenter

Tredjemand
(kunde)

* Dem som KMS skylder penge

Fig. 4.7 Viser det indbyrdes forhold mellem kommittenten, kommissionæren og dennes kreditorer.

Ejendomsretten

Udlæg

Kommittentens penge

Kommittenten har ejendomsretten til det gods (campingvogne), som kommissionæren har stående med henblik på salg. Campingvognene tilhører kommittenten indtil det tidspunkt, hvor ejendomsretten overgår til en køber, eller i det
tilfælde, hvor kommissionæren selv indtræder som køber, jf. KMSL § 53, stk. 1.
For kommissionærens kreditorer betyder det, at de ikke kan foretage udlæg
eller på anden måde søge fyldestgørelse i de varer, som kommissionæren har stående med henblik på salg for kommittenten. Betingelsen er dog at kommittentens
varer er adskilte fra kommissionærens øvrige varer, og at varerne kan identificeres som tilhørende kommittenten.
Kommissionærens kreditorer kan heller ikke ved udlæg søge fyldestgørelse i
penge tilhørende kommittenten, hvis pengene kan identificeres og er holdt adskilt fra kommissionærens øvrige penge, fx indsat på en særlig bankkonto.

2.3 Kommissionsforholdets ophør
Opsigelse og ophævelse

Hvis intet andet fremgår af kommissionsaftalen mellem kommissionæren og
kommittenten, gælder KMSL §§ 46 – 52.
Parterne kan til enhver tid opsige aftalen med passende varsel, jf. KMSL § 46.
I nogle kommissionsaftaler er der aftalt en kommissionsperiode eller specificeret,
at en særlig opgave skal løses, og i disse tilfælde ophører aftalen først, når perioden er udløbet, eller den specifikke opgave er løst. Opsigelse i utide kan medføre
erstatningspligt ved tab, jf. KMSL §§ 50 – 51. Hvis en af parterne går konkurs kan
kommissionsforholdet ophæves, jf. KMSL § 47.

3. Handelsagenter
Handelsagentloven

Selvstændig
erhvervsdrivende
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En virksomheds brug af handelsagenter er reguleret af handelsagentloven
(HAL) fra 1990, der er baseret på et EU direktiv, der blandt andet har til formål
at skabe ensartede konkurrencevilkår inden for EU samt at beskytte agenterne.
I forbindelse med eksport må en virksomhed overveje, hvilken afsætningskanal der er mest hensigtsmæssig, og blandt de mange muligheder kan virksomheden vælge at anvende selvstændig erhvervsdrivende som handelsagenter,
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der både er branche- og markedskendte i forhold til det produkt som gives i
agentur.
En handelsagent har mod betaling påtaget sig selvstændigt og vedvarende
at virke for salg eller køb af varer ved at indhente tilbud (ordrer) fra tredjemand
til agenturgiveren eller ved at indgå aftale herom i dennes navn og for dennes
regning, jf. HAL § 2. Handelsagenten er ikke ansat hos agenturgiver, men han
handler i agenturgiverens navn og for dennes regning, modsat kommissionæren,
som handler i eget navn.

Definition: Handelsagent

Eksempel

Skandia Møbeldesign ønsker at sælge skandinaviske møbler på det tyske marked. I den forbindelse opstår et samarbejde med den tyske handelsagent Jürgen
Jürgensen, der er branchekendt i Tyskland. Jürgen har ifølge kontrakten fået til
opgave at formidle kontakt til og skaffe købstilbud fra tyske møbelforretninger,
som ønsker at købe skandinavisk design med henblik på videresalg samt tage
kontakt til større tyske virksomheder, som kunne have interesse i Skandias møbler i mødelokaler, receptioner og lignende.
Samarbejdet illustreres i fig. 4.8 nedenfor.

Aftaleindgåelse ved brug af handelsagent
Agenturgiver
Skandia Møbeldesign
Danmark
3) sender accept
eller afslag

2. sender tilbud
til agenturgiver

Tredjemand/køber
Tyske møbelforretninger

Handelsagent
Jürgen, Tyskland

1) indhente tilbud

Fig. 4.8 Oversigt over aftaleindgåelse ved brug af handelsagent.

I fig. 4.8 er situationen følgende:
1. Den tyske handelsagent Jürgen er mellemmand og formidler kontakten
mellem tyske købere (tredjemand) og Skandia Møbeldesign (agenturgiver).
Jürgen indhenter købstilbud fra tredjemand.
2. Handelsagent Jürgen sender tredjemands tilbud videre til agenturgiver
Skandia Møbeldesign.
3. Skandia Møbeldesign meddeler sin accept eller afslag på tilbud direkte til
køber/tredjemand i Tyskland.
Hvis agenturgiver modtager et tilbud via agenten, som agenturgiver ikke vil acceptere, skal det meddeles til tredjemand uden ugrundet ophold. Gør agenturgiver ikke det, anses tilbudet for accepteret, jf. HAL § 17.
Tredjemand kan tilbagekalde sit tilbud, forinden eller samtidig med at tilbudet kommer til kundskab hos agenturgiver, jf. HAL § 18.
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4. Påregnelighed (adækvans)
Er skaden en påregnelig skade i forhold til handlingen.
Skaden skal have ramt en anden end skadevolder selv, og skadevolder skal have
handlet ansvarspådragende. Derudover skal den skadelidte have lidt et økonomisk tab, og der skal være en naturlig forbindelse og sammenhæng mellem skadevolders handling og den skete skade.

Skadevolders
Handling/adfærd
Ansvarsgrundlag

Årsagsforbindelse
Påregnelighed

Skadelidtes
Skade og tab

Fig. 6.1 Den erstatningsretlige sammenhæng mellem skadevolder og skadelidte.
Eksempel

To drenge på 10 og 12 år spiller fodbold, og står på hver sin side af gaden. Der
er flere parkerede biler på vejen, så udsynet er begrænset. Den 10-årige sparker
bolden over mod den 12-årige med stor kraft. Samtidig kommer Fru Hansen cyklende hen ad gaden. Den 12-årige råber “PAS PÅ fru Hansen,” men bolden rammer cyklen, og fru Hansen vælter. Cyklen går i stykker, og fru Hansen brækker
armen og kan ikke passe sit arbejde i 6 uger.
På den anden side af gaden står gamle fru Jensen med sin puddelhund “Joffe.”
Hun bliver så forskrækket, da hun ser uheldet, at hun falder og slår sine briller
i stykker. “Joffe” stikker af og løber ud foran en bil. Bilisten laver en undvigemanøvre, som ikke rigtig lykkes, så bilen ender inde i en kiosk på gadehjørnet. Der
sker skader på bilen, og alt inventar i kiosken er ødelagt.
Mon erstatningsbetingelserne i denne sag er opfyldt i forhold til de mulige erstatningskrav fra fru Hansen, fru Jensen, bilisten og kioskejeren?

Hver enkelt af de 4 erstatningsbetingelser skal vurderes for sig, og viser det sig, at
en eller flere betingelser ikke er opfyldt, er skadevolder ikke erstatningsansvarlig
for den pågældende skade. I det følgende vil de 4 erstatningsbetingelser blive
gennemgået mere indgående.

1.1 Ansvarsgrundlag
Indledningsvis skal det fastlægges, om der er et ansvarsgrundlag, og der sondres
mellem 2 typer:
• Culpaansvar
• Objektivt ansvar
1.1.1 Culpaansvar
Culpaansvaret er opstået gennem retspraksis over en længere årrække, og er ikke
reguleret af lovgivning, i modsætning til det objektive ansvar, som vi møder flere
steder i lovgivningen.
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De forskellige grader af culpa
Skyldgrad/adfærd

Pejlepunkt

Forsætlig adfærd

Skadevolder var klar over, at handlingen ville medføre skade.
I grove tilfælde af forsæt handlede skadevolder med vilje – han
ønskede skaden skulle ske.

Grov uagtsomhed

Skadevolder burde ved nærmere omtanke have forudset, at det
var overvejende sandsynligt, at hans handling ville medføre
skade
Adfærden afviger fra den almindelige adfærdsnorm og indebærer indlysende fare for, at der vil ske skade.

Simpel uagtsomhed

Skadevolder burde ved nærmere omtanke have forudset, at det
var rimeligt sandsynligt, at hans handling ville medføre skade.
Adfærden afviger fra den almindelige adfærdsnorm, men indebærer ikke indlysende fare for, at der vil ske skade.

Hændelighed

Skadevolder kunne på ingen måde have forudset eller undgået
at gøre skade, uanset hvor “bonus pater-fornuftig” og agtpå
givende han end måtte have været. Her er ikke culpaansvar.

Fig. 6.2 De forskellige grader af culpa.

Den nedre grænse er de hændelige uheld, hvor det handler om at finde grænsen
mellem den uagtsomme adfærd og den ikke-uagtsomme adfærd. De hændelige
skader hører til den sidstnævnte kategori, og skadevolder er ikke ansvarlig efter
culpareglen, hvis der er tale om et hændeligt uheld, som ingen kunne have forudset.
Vurdering og afgrænsning imellem de forskellige grader af skyld er vigtig
i forskellige sammenhænge. Det er ofte skyldgraden, der er til diskussion i en
erstatningssag, og særligt kan det være interessant for forsikringsselskabet at argumentere for en bestemt vurdering, eftersom et forsikringsselskab kan blive fri
for at udbetale erstatning, hvis eksempelvis den skadelidte selv har medvirket til
skaden, ved at have handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Betydningen af, at en
skade er dækket af en forsikring, vil blive behandlet mere indgående i afsnit 2.2.1.

Hændeligt uheld

Vurdering og afgrænsning af skyldgrad

Bevisbyrde

Hovedreglen er, at det er den skadelidte, som har bevisbyrden for, at skadevolder
har handlet culpøst, hvilket i juridisk terminologi kaldes culpa med ligefrem
bevisbyrde.
På nogle områder er der et særligt skærpet ansvar, hvor bevisbyrden er omvendt. I disse sager er det i stedet skadevolder, der skal bevise, at han ikke har
handlet uagtsomt eller forsætligt. Det kaldes præsumptionsansvar eller culpa
med omvendt bevisbyrde. Omvendt bevisbyrde ses fx i sager om nødværge,
hvor det er den, som har modstået eller afværget et angreb, som skal kunne bevise, at han var udsat for et angreb, og at han ikke har anvendt voldsommere
metoder til at forsvare sig, end det var nødvendigt i situationen. Se nærmere om
nødværge i afsnit 2.1.
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1. Ansvarsgrundlag? JA
		
+
2. Økonomisk tab? JA
		
+
3. Årsagsforbindelse? JA
		
+
4. Påregnelighed? JA
Fig. 6.3 Alle 4 erstatningsbetingelser skal være

= Erstatning

opfyldt for at udløse erstatning til skadelidte.

2. Nedsættelse af erstatningen
Selvom erstatningsbetingelserne er opfyldt, vil erstatningsbeløbet kunne nedsættes eller helt bortfalde, hvis der er tale om en såkaldt ansvarsfrihedsgrund.

2.1 Objektive ansvarsfrihedsgrunde
De objektive ansvarsfrihedsgrunde som vil blive gennemgået i det følgende er:
• Nødværge
• Nødret
• Uanmodet forretningsførelse (negotiorum gestio)
• Egen skyld, samtykke og accept af risiko
Nødværge

Handlinger som er foretaget på grund af nødværge er ifølge straffelovens § 13,
stk. 1 straffri, hvis handlingen har været nødvendig for at modstå eller afværge et
påbegyndt angreb eller et overhængende uretmæssigt angreb. Når man handler
i nødværge, afværger man et påbegyndt eller et overhængende angreb mod én
selv eller mod andre, og man forsvarer sig overfor angriberen med en strafbar
handling, fx vold.
Man bliver ikke straffet for at handle i nødværge, hvis den handling som foretages er forsvarlig i forhold til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning, dvs. der skal være balance og rimelighed i forhold til
angrebets farlighed, den handling man foretager sig, og betydningen af det man
beskytter. Forsvaret mod angriberen må som udgangspunkt ikke være voldsommere eller farligere end selve angrebet. Det betyder, at man godt må forsvare sig
og handle, men uden at bruge mere magt eller alvorligere metoder end påkrævet i situationen. Derudover skal forsvarshandlingen være nødvendig, og man må
ikke fortsætte med at udøve nødværge, efter at angrebet er afsluttet.
Sager om nødværge, herunder retten til at forsvare sig og særligt grænsen for
lovligt nødværge prøves ved domstolene med jævne mellemrum.
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Ligheder og forskelle mellem det lovbestemte og det ulovbestemte produktansvar
Produktansvar iht. Produktansvarslov (PAL)

Produktansvar skabt af retspraksis

Reglerne

Gælder i hele EU. Produktansvarsloven i DK
er udarbejdet på baggrund af et EU-direktiv.
Loven kan ikke fraviges til skade for skadelidte, PAL § 12 (beskyttelsespræceptiv).

Gælder kun i DK. Reglerne er udviklet af
retspraksis gennem mange år, på baggrund af reglerne om erstatning uden for
kontrakt. Reglerne gælder ved siden af
PAL, jf. § 13.

Skaden

Defekt produkt som forvolder skade, jf. § 1.
Personskade, tab af forsørger og forbrugertingsskade, men ikke skade på selve det defekte produkt eller erhvervsting, jf. § 2.

Defekt produkt som forvolder skade. Produktet har farlige egenskaber
Alle typer skader, herunder personer og
ting, og også erhvervstingsskader, men
ikke skade på selve det defekte produkt.

Producenten(P)

Den der fremstiller et færdigt produkt, et delprodukt eller råvare eller indsamler af naturprodukt, jf. § 4, stk. 1.
Den der anbringer sit navn på produktet og
udgiver sig som P, jf. § 4, stk. 1.
Den der indfører produktet til EU mhp. videresalg, leasing eller udlejning, jf. § 4, stk. 2.

Den som har produceret produktet.

P’s ansvar

P er objektivt ansvarlig for den skade det defekte produkt forvolder, jf. § 6, stk. 1.
Ansvarsfrihedsgrunde efter PAL (ej ansvar):
• Hvis defekten ikke var til stede da produktet
blev bragt i omsætning, § 7, stk. 2.
• Hvis P ikke har bragt produktet i omsætning, § 7, stk. 1, nr. 1.
• Hvis produktet ikke er fremstillet, frembragt, indsamlet eller bragt i omsætning
som led i erhvervsvirksomhed, § 7, stk. 1,
nr. 2.
• Hvis defekten skyldes, at produktet skulle overholde ufravigelige forskrifter fra
offentlig myndighed, § 7, stk. 1, nr. 3.
• Hvis den teknologiske udvikling/viden ikke
på udgivningstidspunktet kunne opdage
effekten, § 7, stk. 1, nr. 4.
• Hvis produktet indgår i et andet produkt
og sidstnævnte er årsagen til defekten,
§ 7, stk. 3.

Streng culpavurdering/objektiveret culpa
ansvar.
P er ansvarlig hvis defekten kunne eller
burde have været undgået. P kan efter
en culpavurdering være ansvarlig for defekten pga. manglende test af produktet
inden salg, forkerte oplysninger om produktets anvendelse, anvendelse af dårlige
råvarer mv.
Der kan også være tale om konstruktionsfejl, instruktionsfejl, fx upræcis vejledning
og brugsanvisning eller fabrikationsfejl, fx
et antal biler i en produktionsserie, hvor
speederen sætter sig fast.

Hæftelse

Producenten
Ved flere ansvarlige: Solidarisk hæftelse § 11,
stk. 1. Ansvaret fordeles under hensyntagen til
årsagen til defekten, den enkelte P’s kontrolmuligheder af produktet, ansvarsforsikringer
og omstændighederne i øvrigt, § 11, stk. 2.
Denne afvejning/vurdering kan undgås, hvis
der er lavet en aftale om ansvarsfordeling
mellem parterne.

Producenten, men et senere led i omsætningskæden hæfter også. Skadelidte har
frit valg mellem flere solidarisk hæftende.
Skadelidte kan således gå direkte til producenten, selvom han har handlet med et
mellemled.

Producenten (P)

Fortsættes næste side
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Ligheder og forskelle mellem det lovbestemte og det ulovbestemte produktansvar
Produktansvar iht. Produktansvarslov (PAL)

Produktansvar skabt af retspraksis

Bevisbyrde

Skadelidte.

Ofte culpa med omvendt bevisbyrde.
P er ansvarlig, medmindre han kan godtgøre, at han ikke er ansvarlig for defekten.

Sagsanlæg

Skadelidte kan rejse krav direkte overfor P,
selvom produktet er købt hos en mellemhandler.

Skadelidte kan rejse krav direkte overfor
P, selvom produktet er købt hos en mellemhandler.

Mellemhandler(M)

Den som erhvervsmæssigt bringer produktet
i omsætning uden at være producent eller
slutbruger, jf. § 4, stk. 3.

Mellemled mellem P og slutbruger.

M’s ansvar

M skal selvstændigt svare erstatning over for
skadelidte og senere mellemhandlere, medmindre M kan godtgøre, at skaden ikke skyldes dennes fejl eller forsømmelse, jf. § 10.

M er ansvarlig for egne fejl, culpavurdering, fx forkert opbevaring af produktet,
fejlagtig information om produktet til kunden.

Bevisbyrde

Skadelidte.

Ofte omvendt bevisbyrde, dvs. M er ansvarlig, medmindre han kan godtgøre, at
han ikke er ansvarlig for defekten.

Hæftelse

M hæfter umiddelbart over for skadelidte og
senere mellemhandlere i omsætningskæden
for ansvar for produktskader omfattet af § 2, i
det omfang skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af P eller tidligere mellemhandlere i omsætningskæden, jf. § 10a.
Ved flere ansvarlige: solidarisk hæftelse § 11,
stk. 1. Ansvaret fordeles under hensyntagen
til årsagen til defekten, den enkelte P’s kontrolmuligheder af produktet, ansvarsforsikringer og omstændighederne i øvrigt, jf. § 11,
stk. 2.
Denne afvejning/vurdering kan undgås, hvis
der er lavet en aftale om ansvarsfordeling
mellem parterne.

Hæfter (uanset egen culpa) solidarisk med
P og tidligere mellemhandleres fejl.

Ved flere ansvarlige: Hvis P eller M har betalt
erstatning til skadelidte eller en senere mellemhandler, kan de søge regres mod andre
led i omsætningskæden. Kravet kan nedsættes eller bortfalde, hvis den regressøgende
forsætligt eller uagtsomt har medvirket til
skadens indtræden eller forøget dens omfang, jf. § 11, stk. 3.

M har fuld regres mod P, idet P endeligt
skal bære erstatningen.

Mellemhandler (M)

Generelle emner
Regres

Fortsættes næste side
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Ligheder og forskelle mellem det lovbestemte og det ulovbestemte produktansvar
Produktansvar iht. Produktansvarslov (PAL)

Produktansvar skabt af retspraksis

Opgørelse af
Erstatningen

Reglerne i erstatningsansvarsloven (EAL)
Ved tingsskade: selvrisiko kr. 4.000, jf. § 8.
Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde
som følge af egen skyld, såfremt skadelidte
har medvirket til skaden ved uagtsomhed eller forsæt (culpa), jf. § 9.

Reglerne i erstatningsansvarsloven (EAL)
Ingen selvrisiko.

Forældelse

Kravet skal være rejst inden 3 år efter at skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til
skaden eller defekten, § 14, stk. 1.
Krav forældes 10 år efter at producenten har
bragt det skadevoldende produkt i omsætning, jf. § 14, stk. 2.
Personskade forældes efter 30 år, jf. forældelsesloven § 3.

Kravet skal være rejst inden 3 år efter at
skadelidte har fået eller burde have fået
kendskab til skaden eller defekten.
Krav forældes under alle omstændigheder 10 år efter, at producenten har bragt
det skadevoldende produkt i omsætning.
Personskade forældes efter 30 år, jf. forældelsesloven.

Fig. 6.4 Ligheder og forskelle mellem det lovbestemte og det ulovbestemte produktansvar.

6.3 Produktansvarsforsikring

Risikovurdering

Indirekte tab,
fx driftstab

Hjemkaldelse af
defekte produkter

Jo større risiko der er ved produktet, jo højere er forsikringspræmien på en produktansvarsforsikring, men en virksomhed, som rammes af et erstatningskrav i
anledning af produktansvar, uden en forsikring, må selv betale, og kan dermed risikere at måtte lukke virksomheden. Det er derfor vigtigt at foretage en risikovurdering. Nogle brancher har en højere skadesrisiko end andre, fx medicinalbranchen og fødevareindustrien, mens en møbelsnedkerforretning er knap så farlig.
Produktansvarsforsikringen dækker de skader, som er forvoldt af de produkter,
som er bragt i omsætning. Forsikringen dækker ikke skadelidtes indirekte tab,
fx driftstab eller avancetab, så hvis en kundes (skadelidtes) egen produktion må
ligge stille pga. en skade, forårsaget af et defekt produkt, er kundens driftstab ikke
dækket af producentens produktansvarsforsikring. Kunden må selv forsikre sig
mod driftsstab, ved selv at tegne en driftstabsforsikring.
Det kan være en bekostelig affære, at skulle hjemkalde defekte produkter,
som producenten ved lider af en defekt, fx hjemkaldelse af 100.000 biler, som har
en fejl, der udgør en sikkerhedsrisiko for bilejeren. Udgiften til hjemkaldelser kan
dækkes af en forsikring, men den skal tegnes særskilt og er ikke omfattet af produktansvarsforsikringen.

7. Opgørelse af erstatningskravet
Ingen berigelse
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må ikke bare lade stå til. Ved opgørelse af erstatningskravet skelner man mellem
tingsskade og personskade.
Tingsskade

Ved tingsskade sondres mellem genstande som er totalskadet og genstande, som
er delvis skadet. Ved totalskade modtager skadelidte et erstatningsbeløb, svarende til genanskaffelsesprisen for den totalskadede genstand, med fradrag for
genstandens alder og slitage. Er genstanden kun delvis skadet, får skadelidte erstattet udgifterne til reparation. Kan det ikke betale sig at reparere genstanden,
behandles skaden i stedet som en totalskade.
Hvis skadelidte har lidt et økonomisk tab i form af et driftstab i sin virksomhed,
fx fordi produktionen har måttet ligge stille i en periode, kan dette tab erstattes.
Det kaldes driftstabserstatning og erstatningsbeløbet fastsættes som regel på
baggrund af et skøn, da det er vanskeligt at fastsætte helt præcist.

Totalskade eller delvis
skadet

Driftstabserstatning

Personskade

Ved personskade sondres mellem krav som vedrører midlertidige følger og varige følger. De midlertidige følger, som opstår i tiden umiddelbart efter skaden,
dvs. i sygdoms- og rekreationsperioden. Disse midlertidige følger kan føre til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, erstatning for helbredsudgifter mv. De varige følger kan medføre erstatning for erhvervsevnetab, varigt mén
og fremtidige helbredsudgifter mv.
Ved vurdering af en varig personskade, undersøges skadelidtes helbredstilstand på stationærtidspunktet, som er det tidspunkt, hvor det forventes, at der
ikke vil ske yderligere bedring eller forværring af skadelidtes helbred. Man kan
sige at skaden er stabil og ikke udvikler sig yderligere.
Skadestidspunkt

		
		
		
		
		

Midlertidige følger og
varige følger

Stationærtidspunktet

Stationærtidspunkt

Før stationærtidspunkt		
Midlertidige følger:		
Tabt arbejdsfortjeneste		
Svie og smerte		
Helbredsudgifter og andet tab		

Efter stationærtidspunkt
Varige følger:
Varigt mén
Erhvervsevnetab
Andet varigt tab

Fig. 6.5 Erstatningstyper der ligger før og efter stationærtidspunktet.

I skemaet på næste side, er der kort redegjort for de forskellige skadestyper og
henvist til forsikringsaftaleloven (FAL) og erstatningsansvarsloven (EAL).
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Erstatningstype

Bemærkning

Lovgivning

Totalskade

Tingen kan ikke repareres. SL får tingens værdi erstattet til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ting, eventuelt med fradrag for
alder, slitage eller andet, der kan begrunde en lavere nytteværdi. Ved
indbo eller personlige genstande sker fradrag for alder, slitage mv.
kun hvis nytteværdien er væsentlig nedsat.

FAL §§ 37-38

Delvis skadet

Tingen kan repareres. Reparationsudgifterne erstattes.

Driftstab

Tab som følge af at produktionen fx har ligget stille i en periode, med
deraf følgende tab i omsætning. Erstatningsbeløbet fastsættes ofte
skønsmæssigt.

Tingsskade:

EAL § 1

Personskade:
A. Midlertidige følger

Før stationærtidspunkt:

Tabt arbejdsfortjeneste

Erstatning for midlertidig indtægtsnedgang. Skadelidte skal have det
samme udbetalt, som han plejer. Tabt arbejdsfortjeneste ydes indtil
skadelidte begynder at arbejde igen. I erstatningen fradrages hvad
skadelidte modtager som løn under sygdom, dagpenge, forsikringsydelser og lignende.

EAL § 2

Svie og smerte

Godtgørelse for hver dag skadelidte er syg, og frem til det raskmelding (max 390 dage) eller frem til det tidspunkt, hvor varigt mén er
endeligt fastsat. Ikke krav om at skadelidte skal være sengeliggende.
175 kr. pr. sygedag (2011).

EAL § 3

Helbredsudgifter og
andet tab

Medicin, kiropraktor, fysioterapeut, massør, psykolog mv.
Andet tab: fx transport- og flytteudgifter.

EAL § 1, stk. 1

B. Varige følger

Efter stationærtidspunkt:

Varigt mén

Méngraden fastsættes efter et lægeligt skøn mellem 5 – 120 %. Godtgørelse pr. méngrad 7.660 kr. Særlige tabeller regulerer méngraden,
dog max. 918.500 kr (2011).

EAL § 4

Erhvervsevnetab

Udbetales ved varig nedsættelse af evnen til at arbejde. Erhvervsevnetabet skal være 15 % eller derover, og fastsættes efter et lægeligt
skøn. Max 8.042.000 kr. (2011).

EAL §§ 5 – 9

Fremtidige helbredsudgifter og andet tab

Éngangsbeløb: beløbet kan højst udgøre den forventede årlige udgift
ganget med 10.

EAL § 1a

Tort

Godtgørelse for krænkelse af frihed, fred, ære eller person, fx frihedsberøvelse, voldtægt, incest, blufærdighedskrænkelse eller anden kønsfrihedsforbrydelse. Godtgørelsens størrelse afhænger af
overgrebets karakter.

EAL § 26

Godtgørelse til efterladte

Den der forsætligt eller ved grov uagtsomhed er skyld i en andens EAL § 26a
død, kan pålægges at betale godtgørelse til efterlevende, der stod
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den afdøde særlig nær.

Tab af forsørger
Erstatningstype

Erstatning for rimelige begravelsesudgifter og til den der har mistet
en forsørger.
Bemærkning

Erstatning til ægtefælle
eller samlever

næste side
Erstatningsbeløbet udgør 30% af hvad afdøde ville have fået i erstat-Fortsættes
EAL § 13
ning for 100% erhvervsevnetab.

Forsørgertabserstatning
til børn

Erstatningsbeløb, der svarer til summen af de børnebidrag, som
afdøde kunne have været pålagt på skadestidspunktet iht. lov om
børns forsørgelse.

Andet

Fig. 6.6 De
ret 1-14.indd
154 forskellige

skadestyper.

EAL § 12
Lovgivning

EAL § 14
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KØB

Vi har tidligere behandlet det forløb, som foregår forud for køb, nemlig aftaleretten i kapitel 3, og herunder reglerne om aftaleindgåelse, aftalers ugyldighed mv.
Nu er tiden kommet til at opfylde den gensidigt bindende aftale, der er indgået
mellem køber og sælger. Sælger skal levere en vare til køber, mod at køber samtidig modtager varen og betaler den aftalte købesum.

Gensidigt løfte
Varer/ydelse
Sælger

Køber
Penge/modydelse

Fig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser.

Dette kapitel handler om købeloven, og om købers og sælgers forpligtelser i forbindelse med levering og udveksling af ydelser, og hvilke rettigheder den skuffede part har, hvis modparten ikke opfylder sin del aftalen.
Samspillet mellem aftaleloven og købeloven
Aftaleloven
Aftalen indgås

Købeloven
Tiden for levering er kommet

Tilbud/accept
Aftalen er bindende

Sælgers og købers forpligtelser
og rettigheder

Fig. 7.2 Oversigt over samspillet mellem aftaleloven og købeloven.

Købeloven gælder for alle køb, undtagen køb af fast ejendom eller ved opførelse
af bygning eller andet anlæg på fast ejendom. Købeloven gælder heller ikke for
internationale køb, der i mange tilfælde reguleres af den internationale købelov
CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Læs om CISG
i kapitel 8.
Købeloven (KBL) bruges, hvis intet andet er aftalt mellem parterne, eller må
anses for indeholdt i aftalen eller følger af handelsbrug eller anden sædvane, jf.
KBL § 1, stk. 1. Købeloven er på mange områder fravigelig, og det betyder, at parterne i en aftale kan vælge at bruge andre lovregler end købeloven, eller parterne
kan opstille deres egne regler for, hvordan de vil handle sammen. Men, opstår der

Erhvervsret 1-14.indd 157

Købelovens anvendelsesområde

Hovedregel: Købeloven
kan fraviges ved aftale
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er aftalen misligholdt, og den skuffede part kan gøre misligholdelsesbeføjelser
gældende, på grund af aftalebrud. Misligholdelse er karakteriseret ved, at den
ene part ikke opfylder sin del af aftalen, og i den anledning har den skuffede part
nogle rettigheder og beføjelser i henhold til købeloven. Disse kaldes misligholdelsesbeføjelser.
Sælgers forpligtelser består i at:
• Levere det solgte i rette tid og på rette sted (leveringstidspunkt og leveringssted)
• Levere det solgte i rette stand (uden faktiske og retlige mangler)

Sælgers forpligtelser

Leverer sælger ikke i rette tid eller på rette sted, er der tale om forsinkelse i købelovens forstand. Lever salgsgenstanden ikke op til den forventede kvalitet, er
der tale om faktiske mangler, og får køber ikke den aftalte rådighed over salgsgenstanden, som køber havde en berettiget forventning om at få, er der tale om
retlige mangler, såkaldt vanhjemmel. Læs om sælgers misligholdelse i afsnit 3.
Købers forpligtelser består i modtage varen og at betale købesummen:
• I rette tid
• På rette sted
• Med rette betalingsmiddel
Hvis køber ikke betaler til tiden, er der tale om forsinkelse. Læs om købers misligholdelse i afsnit 4.
Købeloven indeholder et grundlæggende princip om samtidighed, hvorefter
sælgeren ikke har pligt til at levere salgsgenstanden, medmindre købesummen
samtidig betales, og køber har ikke pligt til at betale købesummen, medmindre
salgsgenstanden samtidig stilles til hans rådighed, jf. KBL § 14. Samtidighedsgrundsætningen giver parterne ret til at holde sin ydelse tilbage, hvis modydelsen
ikke modtages som aftalt.

Købers forpligtelser

Samtidighedsgrund
sætningen

Samtidighedsgrundsætningen

Sælger
leverer salgsgenstanden

Køber
betaler købesummen

Fig. 7.3 Princippet om ydelse og modydelse.

Samtidighedsgrundsætningen gælder i kontantkøb, og ikke ved forudbetalingskøb eller køb, hvor sælger har givet henstand med betalingen. I sidstnævnte tilfælde, hvor sælger giver henstand med betalingen, overgår det kontante køb til
et kreditkøb.
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Hvis købesummen ikke
er aftalt

Køber skal betale den købesum, som er aftalt. Hvis købesummen ikke er aftalt giver købeloven pejlepunkter for, hvordan købesummen fastsættes.
Købstype

Købesummens fastsættelse ved manglende aftale

Handelskøb

Køber skal betale hvad sælger forlanger, medmindre det kan anses
for ubilligt eller urimeligt, jf. KBL § 5.
Sender sælger en faktura til køber, og er køber uenig i den anførte
pris, skal køber protestere. Protesterer han ikke, er køber forpligtet
til at betale fakturaen, medmindre lavere pris oplyses at være aftalt,
eller fakturabeløbet er åbenbart urimeligt, jf. KBL § 6.

Forbrugerkøb

Forbrugeren skal betale hvad der er rimeligt under hensyntagen til
salgsgenstandens art og beskaffenhed, gængs pris ved aftalens indgåelse samt omstændighederne i øvrigt, jf. KBL § 72.

Civilkøb

Køber skal betale hvad sælger forlanger, medmindre det kan anses
for ubilligt eller urimeligt, jf. KBL § 5.

Fig. 7.4 Købstype og købesummens fastsættelse ved manglende aftale.

Hvis købesummen skal beregnes efter tal, mål eller vægt, tager man i beregningen udgangspunkt i den mængde, som var til stede på tidspunktet for risikoens
overgang, dvs. på det tidspunkt, hvor risikoen for salgsgenstanden overgik fra sælger til køber, jf. KBL § 7. Taravægten, dvs. emballagens vægt fradrages, jf. KBL § 8.
Har parterne ikke aftalt, hvornår købesummen skal betales, skal det ske efter
påkrav, dvs. når sælger forlanger det, jf. KBL § 12.

2.1 Levering og risikoens overgang

Hændelig undergang og
forringelse

Erhvervsret 1-14.indd 164

Levering er som udgangspunkt sket, når køber er kommet i besiddelse af salgsgenstanden, men levering kan ske tidligere, fx ved overgivelse af salgsgenstanden
til en transportør. Det afhænger af, hvad der er aftalt.
Det er vigtig at fastslå, hvornår levering er sket, da det har betydning for, hvem
der har ansvaret for salgsgenstanden, hvis den hændeligt går til grunde, bliver
ødelagt eller forringet, uden at det er sælger eller købers skyld.
Hvis en lastbil med sælgers varer er på vej til en køber i Odense, og der sker et
hændeligt uheld på vejen, der betyder, at alle varerne bliver ødelagt, kan sælger
så alligevel forlange betaling af køber? Det afhænger af om levering er sket, da
sælgeren som hovedregel bærer risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse, indtil levering har fundet sted, jf. KBL § 17, stk. 1. Her er det
vigtigt at holde sig for øje, at levering ikke nødvendigvis først sker, når salgsgenstanden er i købers besiddelse. Levering kan ske forskellige steder og på forskellige tidspunkter, afhængig af hvad der er aftalt mellem køber og sælger.
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Risikoovergang
		
		

Levering
Risikoovergang

Sælgers risiko		

Købers risiko

Fig. 7.5 Levering og risikoens overgang.

Tidspunktet for risikoens overgang har også betydning for vurderingen af, om
salgsgenstanden lider af en mangel, som sælger har risikoen og ansvaret for, eller
om det er køber, der bærer risikoen og ansvaret. Når levering er sket, er risikoen
for genstanden overgået fra sælger til køber. Salgsgenstanden skal være fri for fejl
og mangler ved leveringen. Sker der skader efter leveringen, som forringer salgsgenstanden, er det sælger uvedkommende, medmindre skaden eller manglerne
er opstået, som følge af sælgers forsømmelse, fx dårlig pakning, fejlemballering,
forkert håndtering af varerne eller lignende.
Leveringstidspunktet og risikoens overgang er forskellig og afhænger af, om
der er tale om et:
• Afhentningskøb
• Pladskøb
• Afsendelseskøb/forsendelseskøb

Mangler ved salgs
genstanden

Afhentningskøb
Hvis parterne ikke har aftalt et leveringssted, er det hovedreglen, at køber selv
må hente varen på sælgers forretningssted eller bopæl, hvis sælger er en privat
person, jf. KBL § 9. Sælger har kun pligt til at udbringe eller sende varerne til køber, hvis det er aftalt, hvis det fremgår af omstændighederne, eller det følger af
almindelig kutyme.
Hvis køber i et handelskøb selv skal afhente salgsgenstanden, og der er tale
om et specieskøb, overgår risikoen for genstanden fra sælger til køber, på det
aftalte afhentningstidspunkt, dvs. på det tidspunkt, hvor genstanden er klar til
afhentning. Risikoen overgår til køber, selvom han ikke afhenter genstanden. Hvis
genstanden i mellemtiden hændeligt er gået til grunde eller forringet, bliver ødelagt eller beskadiget, betyder risikoovergangen, at køber som udgangspunkt skal
betale købesummen, selv om genstanden er forringet, eller slet ikke eksisterer
længere, jf. KBL § 17, stk. 2. Når der er tale om et afhentningskøb af en speciesgenstand, kan der således opstå den situation, at risikoen for salgsgenstanden er
overgået fra sælger til køber, før genstanden rent faktisk er leveret og kommet i
købers besiddelse.
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Afsendelseskøb med klausuler
I forbindelse med levering kan køber og sælger aftale, hvornår risikoen overgår
fra sælger til køber, og hvem der skal betale omkostningerne for transporten. Købelovens transport- og leveringsklausuler anvendes særligt i handelskøb.

Købelovens
leveringsklausuler

Afsendelseskøb med klausuler
Klausul

Risikoovergang og betaling af omkostninger

Fob (free on board),
KBL § 62.

”Fob København” – Risikoen overgår fra sælger til køber, når
varen er kommet inden for skibssiden, på skibet i København.
Sælger betaler omkostningerne frem til afskibningsstedet.
Køber sørger for, at der er et skib og betaler frem til endelig
destination.

CF (cost & freight),
KBL § 63, jf. § 10.

Risikoen overgår fra sælger til køber, når varen er overgivet til
første fremmede fragtfører, eller når varen er bragt inden for
skibssiden.
Sælger betaler alle transportomkostninger frem til bestemmelsesstedet.

CIF (cost, insurance,
freight) KBL § 64,
jf. § 63 og § 10.

Risikoen overgår fra sælger til køber, når varen er overgivet til
første fremmede fragtfører, eller når varen er bragt inden for
skibssiden.
Sælger betaler alle transportomkostninger frem til bestemmelsesstedet, incl. forsikring.

Franco (frit leveret),
KBL § 65.

”Franco Odense” – Risikoen overgår fra sælger til køber, når
varen er kommet frem til bestemmelsesstedet i Odense.
Sælger betaler alle transportomkostninger frem til bestemmelsesstedet.

Fig. 7.6 Afsendelseskøb med klausuler.

I internationale køb bruges klausuler i et sæt standardiserede regler kaldet INCOTERMS. Se kapitel 8 om internationale køb.

INCOTERMS

Særligt om levering i forbrugerkøb
I forbrugerkøb anvendes hovedsageligt forsendelseskøb efter KBL § 73 eller afhentningskøb efter KBL § 9. Hvis intet andet er aftalt, skal den erhvervsdrivende
levere den solgte vare til forbrugeren på den erhvervsdrivendes forretningssted,
dvs. sørge for at køber kan få varen i sin besiddelse, jf. KBL § 9.
Er der tale om et forsendelseskøb, sker der levering, når salgsgenstanden er i
købers besiddelse, jf. KBL § 73. Sælger har således risikoen for salgsgenstanden
forringelse eller hændelige undergang, helt frem til det tidspunkt, hvor salgsgenstanden er leveret til køber. Hvis fru Hansen køber ny sofa og spisebord med 6
stole i IKEA, og læsser møblerne på sin trailer i vareudleveringen, er der tale om
levering efter KBL § 9. Hvis den købte sofa er i restordre, og det aftales, at sofaen
leveres på købers bopæl en måned senere, er der tale om et forsendelseskøb, også
kaldet et modtagelseskøb efter KBL § 73.
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3. Sælgers misligholdelse
Hvis sælger ikke opfylder sin del af aftalen, er der tale om misligholdelse eller
kontraktbrud, der udløser misligholdelsesbeføjelser for køber. Købelovens misligholdelsesbeføjelser giver køber et antal reaktionsmuligheder og rettigheder,
som kan tages i anvendelse, hvis sælger misligholder aftalen. Disse rettigheder vil
blive gennemgået i det følgende. Som udgangspunkt kan sælger misligholde en
aftale på tre måder:
• Hvis sælger ikke leverer til tiden – forsinkelse.
• Hvis der er noget galt med den leverede slagsgenstand – faktiske mangler.
• Hvis salgsgenstanden lider af en retlig mangel i form af vanhjemmel.

3.1 Forsinkelse med levering

Leveringstidspunkt ikke
aftalt: Efter påkrav

Levering primo, medio,
ultimo

Det er sælgers forpligtelse, at levering kan ske i overensstemmelse med den indgåede købsaftale, dvs. at salgsgenstanden leveres på rette sted og i rette tid. Hvis
varen leveres for sent eller slet ikke, er der tale om forsinkelse.
Hvis parterne ikke har aftalt et tidspunkt for levering, skal det ske efter påkrav, dvs. når køber forlanger det, jf. KBL § 12. Er der aftalt et leveringstidspunkt,
giver det sig selv, at sælger skal sørge for at opfylde aftalen ved at levere rettidigt.
Der kan være tilfælde, hvor parterne har aftalt et tidsrum for levering, fx uge 45,
det betyder at sælger kan vælge at levere inden for det fastsatte tidsrum.
Hvis der er aftalt levering i et vist tidsrum:
• Primo eller begyndelsen af maj 2011, skal der leveres i tidsrummet 1. til
10. maj.
• Medio eller midt i maj 2011, skal der leveres i tidsrummet 11. maj til 20. maj.
• Ultimo eller slutningen af maj 2011, skal der leveres i tidsrummet 21.maj til
sidste dag i måneden.
Om en vare er forsinket skal ses i sammenhæng, med hvad der er aftalt omkring
levering. Hvis der er aftalt “FOB København”, og levering skal ske den 1. oktober
2011, skal sælger sørge for at det solgte er inden for skibssiden på skibet i Københavns Havn senest den 1. oktober 2011. Se om leveringsklausuler nedenfor.
I afsnit 3.1.1 og 3.1.2 gennemgås købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers
forsinkelse med levering, hvis der er tale om et handelskøb og et forbrugerkøb.
Købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers forsinkelse
Handelskøb

Forbrugerkøb

Tilbageholde købesummen, jf. KBL § 14

Tilbageholde købesummen, jf. KBL § 14

Kræve naturalopfyldelse/fastholde købet,
jf. KBL § 21, stk. 1

Kræve naturalopfyldelse/fastholde købet,
jf. KBL § 21, stk. 1

Ophæve købet/annullere, jf. KBL § 21,
stk. 1

Ophæve købet/annullere, jf. KBL § 74,
stk. 2

Kræve erstatning for tab, jf. KBL § 23 og
§ 24 – eventuelt dækningskøb § 25

Kræve erstatning for tab

Fig. 7.7 Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers forsinkelse.
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Købers misligholdelsesbeføjelser ved mangler
Handelskøb

Forbrugerkøb

Fastholde købet og kræve
omlevering (i genuskøb):
Genuskøb, KBL § 43, stk. 1.
Specieskøb (kan ikke omleveres)

Fastholde købet og kræve:
Afhjælpning af manglen, jf. KBL § 78, stk. 1, nr. 1,
og evt. tilbageholde købesummen.
Omlevering, jf. KBL § 78, stk. 1, nr. 2. og evt.
tilbageholde købesummen.

Forholdsmæssigt afslag/nedslag i
købesummen:
Specieskøb, KBL § 42, stk. 1.
Genuskøb, KBL § 43, stk. 1.

Kræve et passende afslag i købesummen,
jf. KBL § 78, stk. 1, nr. 3.

Ophæve købet / annullere:
Specieskøb, KBL § 42, stk. 1.
Genuskøb, KBL § 43, stk. 1.

Ophæve købet / annullere, hvis manglen ikke er
uvæsentlig, jf. KBL § 78, stk. 1, nr. 4.

Kræve erstatning for købers tab:
Specieskøb, KBL § 42, stk. 2.
Genuskøb, KBL § 43, stk. 3.

Kræve erstatning for købers tab, jf. KBL § 80.
Specieskøb, KBL § 42, stk. 2, jf. § 80, stk. 1.
Genuskøb, KBL § 43, stk. 3, jf. § 80, stk. 2.

Fig. 7.8 Oversigt over købers misligholdelsesbeføjelser ved mangler.

3.2.1 Købers misligholdelsesbeføjelser i handelskøb (mangler)
Købeloven beskriver købers misligholdelsesbeføjelser i KBL § 42 og § 43. De to
bestemmelser gælder også i forbrugerkøb, der dog suppleres med nogle øvrige
bestemmelser, som gennemgås i afsnit 3.2.2. Det er vigtigt her at sondre mellem
specieskøb og genuskøb, da købers misligholdelsesbeføjelser i de to typer køb, på
nogle få punkter er forskellige.

Mangler i specieskøb
Hvis der er tale om en mangel i et specieskøb, kan køber hæve købet, hvis
manglen er væsentlig, eller kræve forholdsmæssigt afslag. Har sælgeren handlet
svigagtigt, kan køber hæve købe uanset om manglen er væsentlig eller uvæsentlig, jf. KBL § 42, stk. 1
Hæve købet
Når køber hæver et køb, nægter han at modtage tingen, eller også leverer han den
tilbage. Sælger skal samtidig returnere købesummen, hvis en sådan er modtaget
fra køber. Det er en betingelse for at hæve købet, at manglen er væsentlig. Hvis
køber har valgt at købe et antik skrivebord, fordi sælger har oplyst, at skrivebordet
har tilhørt H.C. Andersen, og det senere viser sig ikke at være sandt, er der tale om
en væsentlig mangel.
Forholdsmæssigt afslag
Er der tale om en mangel, som forringer genstandens værdi, kan køber vælge at
beholde varen, mod at få et prisnedslag. Vurderes det, at manglen forringer værdien af varen med 20 %, vil køber være berettiget til et tilsvarende prisnedslag på
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pantehæftelse, hvis køber skal kunne beholde bilen. Indfrier sælger ikke pantehæftelsen kan tredjemand/panthaver forlange bilen tilbage fra køber. Alternativt må
køber selv indfri panthaver, hvis han vil beholde bilen. Men det betyder at køber
må betale 20.000 kr. mere for bilen, og det krav kan køber rette videre mod sælger.

Ophæve købet

Erstatning

Ansvarsgrundlag:
Objektivt ansvar

Ophæve købet / annullere
En retlig mangel er væsentlig, og købet kan ophæves. Hver part skal tilbagelevere,
hvad de hver især har modtaget.
Erstatning
Uanset om køber fastholder købet eller annullerer, kan han forlange erstatning,
hvis han har lidt et tab og de almindelige erstatningsbetingelser i øvrigt er opfyldt. Køber kan kræve erstatning af sælger, hvis det ved købets afslutning viser
sig, at genstanden tilhører en tredjemand og:
• Købet derfor ikke kan gennemføres, eller
• Køber må aflevere genstanden til den oprindelige ejer, eller
• Køber må indfri eventuelle tredjemands rettigheder for at beholde det købte.
Dette gælder også, selvom sælger var i en undskyldelig vildfarelse, jf. KBL § 59.
Sælgers ansvarsgrundlag er objektivt ansvar over for køber, hvis køber er i
god tro, dvs. hverken vidste eller burde vide, at der var retlige mangler. Ved opgørelse af erstatningskravet anvendes den positive opfyldelsesinteresse, hvorefter
køber skal stilles, som om købsaftalen var behørigt opfyldt. Erstatningsbeløbet
udgør det tab, som retsmanglen har kostet køber.

4. Købers misligholdelse
Køber skal modtage varen som aftalt og er forpligtet til at betale den aftalte købesum til tiden. I dette afsnit gennemgås reglerne ved købers:
• Forsinkelse med betaling af købesummen
• Anteciperet (forventet) forsinkelse med betaling af købesummen
• Fordringshavermora – Manglende modtagelse af varen (ikke en misligholdelse i købelovens forstand)
Misligholdelse fra købers side, udløser følgende misligholdelsesbeføjelser for sælger:
Sælgers misligholdelsesbeføjelser ved købers manglende betaling

KBL

Fastholde købet / kræve betaling

§ 28, stk. 1

Ophæve købet / annullere

§ 28, stk. 1

Kræve erstatning for tab

§ 30

Opkræve morarenter / strafrenter – rentelovens § 3
Fig. 7.9 Sælgers misligholdelsesbeføjelser ved købers manglende betaling.

Erhvervsret 1-14.indd 184

05/07/13 11.07

8

INTERNATIONALE KØB

Den internationale købelov, CISG (Convention of International Sales of Goods
act), er blevet til under FN. CISG blev udarbejdet i FN’s Kommission for international handelsret, UNCITRAL, i perioden 1969-78 og blev undertegnet på en
diplomatkonference i Wien i 1980. CISG var i juli 2010 ratificeret af 76 lande, der
samlet set repræsenterer omkring 2/3 af den globale omsætning.

Albania
Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Benin
Bosnia-Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Burundi
Canada
Chile
China (PRC)
Colombia
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark

Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Estonia
Finland
France
Gabon
Georgia
Germany
Greece
Guinea
Honduras
Hungary
Iceland
Iraq
Israel
Italy
Japan
Republic of Korea

Kyrgystan
Latvia
Leanon
Lesotho
Liberia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Mauritania
Mexico
Moldova
Mongolia
Montenegro
Netherlands
New Zealand
Norway
Paraguay
Peru
Poland
Romania

Russian Federation
Saint Vincent & Grenadines
San Marino
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Syria
Turkey
Uganda
Ukraine
United States
Uruguay
Uzbekistan
Zambia
USSR(superseded)

Kilde: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html
Fig. 8.1 Oversigt over stater der har ratificeret CISG.

Konventionen er blandt andet blevet til i lyset af en af de Forenede Nationers
generelle målsætninger, om etablering af en international økonomisk orden. I
præamblen til CISG, som er konventionens forord, er det anført, at de stater, som
tilslutter sig CISG, anser:
• At en udvikling af den internationale handel på grundlag af lighed og gensidige fordele, er en vigtig faktor for fremme af venskabelige forbindelser
mellem stater.
• At vedtagelsen af ensartede regler, som regulerer aftaler om internationale
løsørekøb, og som tager hensyn til forskellige sociale, økonomiske og retlige
systemer, vil bidrage til fjernelsen af retlige hindringer i den internationale
handel og fremme dennes udvikling.
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INCOTERMS 2010
Klausuler

Risikoovergang

Omkostninger

EXW
Ex Works

Risikoovergang: Når sælger stiller godset
til købers afhentning på det aftalte sted,
fx ab fabrik, ab lager.

Køber betaler fragtomkostninger til det aftalte afhentningssted.

FCA
Free Carrier

Risikoovergang: Når godset er læsset på
transportmidlet arrangeret af køber.

Sælger betaler fragtomkostninger frem til og
med læsning.
Køber betaler fragtomkostningerne fra læsning og videre til destinationen.

CPT
Carriage Paid To

Risikoovergang: Når godset er overgivet
til den af sælger valgte videretransportør.

Sælger betaler fragtomkostningerne frem til
det angivne bestemmelsessted.

CIP
Carriage and Insurance
Paid To

Risikoovergang: Når godset er overgivet
til den af sælger valgte videretransportør.

Sælger betaler fragt- og forsikringsomkostninger frem til det angivne bestemmelsessted.

DAT
Delivered At Terminal

Risikoovergang: Når godset er aflæsset
i den angivne terminal, dvs. aflastet fra
køretøjet og stillet til købers disposition.

Sælger betaler fragtomkostninger frem til og
med godset er aflæsset i den angivne terminal.

DAP
Delivered At Place

Risikoovergang: Når godset er stillet til
rådighed for køber og varen er klar til af
læsning på bestemmelsesstedet.

Sælger betaler fragtomkostninger frem til
godset er stillet til rådighed for aflæsning på
bestemmelsesstedet.

DDP
Delivered Duty Paid

Risikoovergang: Når godset er fortoldet
og stillet til købers rådighed for aflæsning
på bestemmelsesstedet.

Sælger betaler fragt- og toldomkostninger
frem til godset er stillet til købers rådighed
for aflæsning på bestemmelsesstedet.

FAS
Free Alongside Ship

Risikoovergang: Når godset er placeret
på kajen ved skibssiden eller på en tilknyttet lasteplads i den af køber angivne
afskibningshavn.

Sælger betaler fragtomkostninger frem til
godset er placeret langs skibssiden eller på
tilknyttet lasteplads i den angivne afskibningshavn.

FOB
Free on Board

Risikoovergang: Når godset er lastet ombord på det af køber valgte skib i den
angivne afskibningshavn og frigjort fra
lasteanordningen.

Sælger betaler fragtomkostninger frem til og
med godset er lastet ombord på det anviste
skib i den angivne afskibningshavn.

CFR
Cost and Freight

Risikoovergang: Når godset er lastet ombord på det af sælger valgte skib og frigjort fra lasteanordningen.

Sælger betaler fragtomkostningerne frem til
den angivne ankomsthavn.

CIF
Cost Insurance and
Freight

Risikoovergang: Når godset er lastet ombord på det af sælger valgte skib og frigjort fra lasteanordningen.

Sælger betaler fragt- og forsikringsomkostninger frem til den angivne ankomsthavn.

SKIBSTRANSPORT

Fig. 8.2 Oversigt over INCOTERMS 2010.

Når klausulerne anvendes, skal bestemmelsesstedet som minimum angives, dvs.
navn/sted på leveringsdestinationen sættes ind efter den aftalte klausul. Hvis der
fx er aftalt “FOB Amsterdam” sker der levering i afskibningshavnen i Amsterdam. Risikoen overgår fra sælger til køber, når godset er lastet ombord og frigjort
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Købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers misligholdelse: Art. 46 – 52
Forsinkelse

Mangler

Naturalopfyldelse/fastholde købet

Naturalopfyldelse/fastholde købet
Omlevering
Afhjælpning

Ophæve/annullere købet

Ophæve/annullere købet

Erstatning art. 74 – 77

Erstatning art. 74 – 77
Forholdsmæssigt afslag

Fig. 8.3 Købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers forsinkelse og mangler.

Fastholde købet
Køber kan kræve, at sælger opfylder sine forpligtelser, medmindre køber har gjort
en beføjelse gældende, som er uforenelig med dette krav, jf. art 46, stk. 1. Foreneligt med krav om fastholdelse af købet, er krav om omlevering og afhjælpning,
som kan bruges, hvis sælger har leveret en vare med mangler.

Omlevering og afhjælpning (ved mangler)
Omlevering

Afhjælpning

Efterlevering

Køber kan fastsætte en
rimelig frist

Hvis varen lider af en mangel, kan køber forlange omlevering. Det er en betingelse, at manglen er væsentlig, og at køber reklamerer over for sælger inden rimelig
tid, fra han har opdaget manglen eller burde have opdaget manglen, jf. art. 46, stk. 2.
Køber kan forlange at sælger afhjælper manglen, hvis det kan ske uden, at
det efter omstændighederne vurderes som urimeligt, jf. art. 46, stk. 3. Det kan fx
være urimeligt, hvis afhjælpning koster uforholdsmæssigt meget i forhold til varens værdi, eller det er økonomisk mere fornuftigt for sælger at foretage omlevering. Hvis køber vil forlange afhjælpning, skal han meddele dette til sælger inden
rimelig tid, fra han har opdaget manglen eller burde have opdaget manglen.
Leverer sælger kun en del af varen, eller er kun en del af varen mangelfri, kan
køber forlange, at sælger efterleverer den del af varen, som er mangelfuld, eller
den mængde som ikke er leveret, jf. art. 51, stk. 1.
Køber kan over for sælger fastsætte en rimelig frist for, hvornår en forsinket
vare skal være leveret, eller hvornår omlevering eller afhjælpning af en mangelfuld vare skal være sket. Mens fristen løber, kan køber ikke gøre brug af yderligere
misligholdelsesbeføjelser, jf. art. 47. Selvom køber giver en ekstra frist, kan køber
dog stadig kræve erstatning for tab.

Forholdsmæssigt afslag (mangler)
Beregning af afslag

Ikke forholdsmæssigt
afslag
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5. Købers misligholdelse
– sælgers misligholdelsesbeføjelser
Som udgangspunkt kan køber misligholde en aftale på to måder:
• Hvis køber ikke betaler købesummen rettidigt
• Hvis køber ikke modtager eller afhenter varen (fordringshavermora)
Sælgers misligholdelsesbeføjelser ved købers misligholdelse: Art. 61 – 65
Naturalopfyldelse/fastholde købet
Ophæve/annullere købet
Erstatning art. 74 – 77
Kræve morarenter art. 78
Fig. 8.4 Sælgers misligholdelsesbeføjelser ved købers misligholdelse.

Fastholde købet
Sælger kan forlange, at køber betaler købesummen, tager imod levering eller opfylder sine andre forpligtelser, medmindre sælger har gjort en misligholdelsesbeføjelse gældende, der er uforenelig med disse krav, jf. art. 62.
Sælger kan vælge at give køber en yderligere frist til at opfylde sine forpligtelser, og fristen skal være rimelig, jf. art. 63.

Eventuel yderligere frist

Hæve købet
Ifølge art. 64, kan sælger som hovedregel hæve købet:
• Hvis købers manglende opfyldelse af sine forpligtelser er en væsentlig misligholdelse. Som tidligere nævnt, betragtes misligholdelse som væsentlig,
hvis den medfører en sådan ulempe for den anden part, at den i betydelig
grad berøver ham for, hvad han i henhold til aftalen er berettiget til at forvente.
• Hvis sælger har fastsat en frist efter art. 63 for, hvornår køber skal have opfyldt sin betalingsforpligtelse eller sin forpligtelse til at tage imod levering
af varen, og køber ikke gør det, eller køber meddeler sælger, at han ikke vil
gøre det. Mens fristen løber, kan sælger ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, men sælger mister ikke sin ret til at kræve erstatning.
Hæve købet ved anteciperet misligholdelse
Bliver det før tidspunktet for aftalens opfyldelse åbenbart, at en af parterne vil
misligholde aftalen væsentligt, kan den anden part hæve købet, jf. art. 72. Hvis
tiden tillader det, skal sælger på rimelig måde give køber meddelelse om, at han
har til hensigt at hæve købet, så køber får en chance for at skaffe sælger betryggende sikkerhed for, at køber alligevel vil opfylde aftalen. Køber får en chance for
at “redde” aftalen, så ophævelse kan undgås. Betryggende sikkerhed kan fx være
udstedelse af en bankgaranti til sikkerhed for sælgers tilgodehavende.
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1. Markedsføringslovens regler
I dette afsnit vil markedsføringslovens generalklausul og nogle af lovens specialbestemmelser blive gennemgået, særligt med fokus på lovens:
• Kapitel 2 (§§ 3 – 7), som er generelle regler om adfærd på markedet
• Kapitel 3 (§§ 8 – 17), der har til særligt fokus på forbrugerbeskyttelse og
• Kapitel 4 (§§ 18 – 19), som er særligt rettet mod erhvervsdrivendes forretningskendetegn og erhvervshemmeligheder.

Oversigt over markedsføringsloven §§ 1 til 19
§ nummer

Indhold

1

Generalklausulen: Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik

3

Vildledning og utilbørlig markedsføring

4

Reklamer skal klart kunne identificeres som reklamer

5

Sammenlignende reklame, kritiserende og snyltende

6, stk. 1 og 2

Forbud mod uanmodet henvendelse til forbrugere eller erhvervsdrivende pr. e-mail, fax eller automatisk opkaldssystem

6, stk. 3

Forbud mod direkte markedsføring ved anden fjernkommunikation end
nævnt i § 6, stk. 1 over for fysiske personer, som har frabedt sig dette
(Robinson-listen)

7

Forsvarlig vejledning og brugsanvisning

8

Markedsføring over for børn og unge

9

Salgsfremmende foranstaltninger, herunder tillægsydelser

10-11

Ophævet

12

Udtryk som “garanti” og lignende må kun bruges, hvis de giver forbrugeren en væsentlig bedre retsstilling end efter lovgivningen, fx de
præceptive lovregler i købeloven §§ 72 – 86

12a

Krav til oplysninger, som skal gives allerede ved den erhvervsdrivendes købsopfordring, fx pris, fortrydelsesret og beskrivelse af produktet

13

Prisoplysninger ved salg af varer og tjenesteydelser til forbrugere

14+14a

Prisoplysninger i kreditkøb og kreditaftaler

15

Gebyrer (gælder ikke rykkergebyrer og gebyrer i den finansielle sektor)

16

Organiseret rabat, fx til medlemmer af visse foreninger

17

Mærkning og emballering af visse varer, fx national oprindelse, økomærkning og e-mærkning (tilsætningsstoffer) af fødevarer

18

Forbud mod benyttelse af andres forretningskendetegn, fx navne,
logoer, eller egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde
forveksling med andres

19

Skaffe sig kendskab til erhvervshemmeligheder på utilbørlig måde eller viderebringe hemmeligheder (industrispionage).

Fig. 9.1 Oversigt over markedsføringsloven §§ 1 til 19.
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nyttelsen karakter af industrispionage, kan der blive tale om fængselsstraf i op til
6 år, jf. straffeloven § 299a.
Hvis der er tale om en opfindelse som udnyttes eller videregives, kan der opstå en diskussion om hvorvidt denne opfindelse tilhører den (tidligere) ansatte
ingeniør, eller om opfindelsen tilhører virksomheden. Læs om patent og lov om
arbejdstageres opfindelser i kapitel 12, afsnit 2.

2. International regulering, ICC reklamekodeks
ICC’s internationale kodeks for reklame og markedskommunikation er fra 1997,
og er skabt i FN regi. ICCs reklamekodeks gælder i 120 lande og er et sæt etiske standarder for markedsføring, som danner grundlag for reklamepraksis i
medlemmernes virksomheder. ICC står for The International Chamber of Commerce.
ICC Danmark varetager danske virksomheders interesser i ICC, og har bl.a.
til opgave at repræsentere danske synspunkter ved udarbejdelsen af publikationer mv., og ikke mindst i det politiske arbejde, der foregår i ICC. Se www.
iccdanmark.dk.
ICC’s reklamekodeks anvendes i Danmark af domstolene og Forbrugerombudsmanden, som fortolkningsbidrag og supplement til markedsføringsloven, særligt
til generalklausulen i markedsføringsloven § 1 om god markedsføringsskik. ICC’s
reklamekodeks er ikke en lov som skal anvendes i Danmark, men skal betragtes
som et udtryk for “best practice” inden for markedsføring, både i Danmark og
internationalt. ICC’s reklamekodeks indeholder 2 dele:
• Del I: Generelle bestemmelser artikel 1 – 26
• Del II: Uddybende bestemmelser inden for områderne
• Kap. A: Salgsfremmende foranstaltninger, Artikel A1 – A10
• Kap. B: Sponsering, Artikel B1 – B12
• Kap. C: Direkte markedsføring, C1 – C15
• Kap. D: Brug af elektroniske medier og telefoni D1 – D10
• Kap. E: Miljøpåstande i kommerciel kommunikation E1 – E7
Nedenstående oversigt er et udpluk af indholdet af del I, de generelle bestemmelser, i ICC’s reklamekodeks:
Udpluk af generelle bestemmelser i ICC’s reklamekodeks
Art. 1 Grundprincipper i kommerciel kommunikation:
• Markedsføring skal være lovlig, sømmelig, hæderlig og sandfærdig.
• Markedsføring skal udarbejdes med behørig social og faglig ansvarsfølelse.
• Markedsføring må ikke svække tillid til reklame som sådan.
Art. 2 Anstændighed i kommerciel kommunikation:
• Markedsføring må ikke indeholde udsagn eller auditive eller visuelle fremstillinger,
som støder an mod fremherskende samfundsmæssige og kulturelle normer for
anstændighed i den pågældende stat og kultur.

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side
Udpluk af generelle bestemmelser i ICC’s reklamekodeks
Art. 3 Hæderlighed i kommerciel kommunikation:
• Markedsføring må ikke misbruge forbrugerens tillid.
• Markedsføring må ikke udnytte forbrugerens manglende erfaring eller indsigt.
Art. 4 Social ansvarlighed
• Markedsføring må ikke anerkende diskrimination eller nedbryde menneskelig værdighed.
• Markedsføring må ikke spille på frygt.
• Markedsføring må ikke anerkende eller tilskynde til vold eller opfordre til ulovlig
eller forkastelig adfærd.
• Markedsføring må ikke spille på overtro.
Art. 5 Sandfærdig fremstilling
• Markedsføring må ikke indeholde noget udsagn eller nogen visuel fremstilling, som
direkte eller ved underforståelse, udeladelse, tvetydighed eller overdreven påstand,
er egnet til at vildlede forbrugeren, navnlig med hensyn til:
• Egenskaber, oprindelse, holdbarhed mv.
• Varens værdi og den pris, der betales.
• Returnering, garanti mv.
• Immaterielle rettigheder.
• Officielle anerkendelser.
• Omfanget af støtte til godgørende formål.
• Markedsføring må ikke misbruge forskningsresultater.
Art. 7 Brug af ordene “gratis” og “Garanti”
• Må kun anvendes, hvis forbrugerens gives en væsentlig bedre retsstilling.
• Brug af ordene stiller krav til udformning og præsentation.
Art. 11 Sammenlignende reklame
• Markedsføring skal være loyal og ikke vildledende.
• Markedsføring skal bygges på loyal udvælgelse af kendsgerninger, der kan bevises.
Art. 12 Nedsættende omtale
• Markedsføring må ikke virke nedsættende over for nogen organisation, produkt,
profession, kommerciel aktivitet mv. ved at skabe foragt, latterliggørelse eller
lignende.
Art. 13 Erklæringer
• Markedsføring må kun henvise til erklæringer, hvis de er ægte, kontrollable, relevante og ikke forældede.
Art. 14 Afbildning/efterligning af personer og referencer til personlig ejendom
• Markedsføring som bruger reference til personer forudsætter tilladelse fra personen.
Art. 15 Udnyttelse af goodwill
• Markedsføring må ikke snylte på andres goodwill, herunder varemærker mv.
• Markedsføring må ikke udnytte goodwill, der er opnået ved andres reklamekampagner.
Art. 16 Efterligning
• Markedsføring må ikke efterligne andres reklame på en måde, der er egnet til at
vildlede eller fremkalde forveksling.

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side
Udpluk af generelle bestemmelser i ICC’s reklamekodeks
Art. 17 Almen sikkerhed og sundhed
• Markedsføring må ikke indeholde afbildning eller beskrivelse af farlig virksomhed
eller af situationer, som viser tilsidesættelse af almen sikkerhed eller sundhed
– medmindre, der er en pædagogisk eller samfundsmæssig begrundelse.
Art. 18 Børn og unge
• Markedsføring må ikke udnytte manglende erfaring og godtroenhed.
• Ansvarlige for markedsføring skal være særlig påpasselig for at undgå vildledning.
• Markedsføring må ikke skade børn og unge mentalt, moralsk eller fysisk ved at
bringe dem i fare.
• Markedsføring må ikke udnytte sociale værdier eller undergrave forældres autoritet.
Art. 21 Ubestilte varer og uoplyste omkostninger
• Forbud mod negativ aftalebinding ved fremsendelse af varer.
Art. 23 Ansvar
• For annoncører: Det fulde ansvar.
• For reklamebureauer: Skal udvise største omhu.
• For medier: Skal udvise behørig omhu.
Fig. 9.2 Udpluk af generelle bestemmelser i ICC’s reklamekodeks.

3. Forbrugerombudsmanden
Forbrugerombudsmandens opgaver og beføjelser er reguleret i markedsføringsloven §§ 22 – 26. Udnævnelse til Forbrugerombudsmand sker af Økonomi- og Erhvervsministeren for en 6-årig periode, med mulighed for forlængelse i op til 3 år.
Forbrugerombudsmanden fører ikke kun tilsyn med, at de erhvervsdrivende
overholder markedsføringsloven, men fører også tilsyn med overholdelse af fx
tobaksreklameloven, forbrugeraftaleloven, e-handelsloven, købeloven, lov om juridisk rådgivning mv.
Forbrugerombudsmandens tilsyn har særligt fokus på forbrugerinteresser,
men kan dog også håndhæve almene samfundsmæssige interesser, fx i forbindelse med kønsdiskriminerende reklame og i sjældnere tilfælde rene erhvervsinteresser. Forbrugerombudsmanden kan starte en sag på eget initiativ, hvis han fx
bliver opmærksom på et problem via medierne, men en sag kan også opstå som
følge af en klage fra en forbruger eller en anden erhvervsdrivende. Hvis virksomheden ikke er enig i en afgørelse truffet af Forbrugerombudsmanden, kan spørgsmålet indbringes til bedømmelse ved domstolene.
Til brug for vurdering af om en erhvervsdrivende har overtrådt markedsføringsloven, kan Forbrugerombudsmanden bede virksomheden om at udlevere alle
nødvendige oplysninger til brug for vurdering af sagen, jf. MFL § 22, stk. 2. Hvis
virksomheden ikke udleverer de nødvendige oplysninger, kan straffes med bøde.
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E-HANDEL

E-handel som salgskanal anvendes i stigende omfang, og forbrugere og virksomheder køber varer og tjenesteydelser på internettet mere end nogensinde før.
Ifølge NYT fra Danmarks statistik nr. 287 af 24. juni 2010, har 68 % af befolkningen
mellem 16 og 74 år handlet på nettet inden for det seneste år. Det svarer til 2,7
mio. personer. I 2004 var det kun 42 %. Når forbrugerne køber ind på nettet, finder
37 % varer hos forhandlere i andre EU-lande og 15 % køber varer, der forhandles
af netbutiker uden for EU, jf. NYT fra Danmarks statistik nr. 552 af 14. december
2009). E-handel er et eksempel på et retsområde, hvor lovgivningen ind imellem
kan have svært ved at følge med den teknologiske udvikling og de nye muligheder, som der hele tiden opstår.
Handel og markedsføring på internettet er reguleret af EUs E-handelsdirektiv
af 8. juni 2000, som er implementeret i den danske E-handelslov (EHL). Loven og Ehandelsdirektivet har det ønskede mål, at ville sikre den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser på internettet samt søge at opnå retssikkerhed for de handlende, herunder gennemskuelighed og ensartede regler på området inden for EU.
Udover den danske e-handelslov, er der en række danske love som er relevante
medspillere i forbindelse med handel og markedsføring på internettet.

Sammenhæng med
anden lovgivning

Aftalelov
Forbrugeraftalelov
Købelov
EUs E-handelsdirektiv ¨ E-handelslov

Markedsføringslov
Persondatalov
Lov om ophavsret
Lov om betalingstjenester

Fig.11.1 Lovgivning, som er relevante medspillere ved handel og markedsføring på internettet
Note: Listen er ikke udtømmende.

Udover den nationale lovgivning spiller domspraksis og forbrugerombudsmandens afgørelser og retningslinjer en vigtig rolle ved fortolkning af e-handelslovens bestemmelser og anvendelse. Hvilke lovregler som kommer i spil, afhænger
i nogen grad af, hvem virksomheden handler med. Henvender hjemmesiden sig
til forbrugere, stilles der strengere krav til virksomheden, eftersom de forbrugerbeskyttende regler i så fald skal iagttages. Særligt kan nævnes forbrugeraftale
lovens regler om fjernsalg, hvorefter en forbruger har ret til at fortryde et køb
over internettet, mens denne ret ikke gælder for erhvervsdrivende købere.
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“Standpunkt for handel
og markedsføring på
internettet 2010”

De nordiske forbrugerombudsmænd har i 2010 udarbejdet “Standpunkt for
handel og markedsføring på internettet”, der sammenfatter nogle vigtige regler som de erhvervsdrivende bør og i nogle tilfælde skal følge, når de handler med
forbrugere. De nordiske forbrugerombudsmænds “Standpunkt for handel og markedsføring på internettet” bliver inddraget i dette kapitel, og skal betragtes som
et supplement til lovgivningen. Mange af de retlige områder som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, fx markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven,
skal også overholdes ved handel på internettet. Forbrugerombudsmanden har en
særlig hjemmeside, www.net-tjek.dk, der orienterer erhvervsdrivende og forbrugere om deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med e-handel.

1. E-handelslovens begreber
Tjenester i informat ions
samfundet

Kommerciel kommunikation

Aktørerne

Som nævnt i indledningen er E-handelsloven et resultat af implementering af
EU’s E-handelsdirektiv. Loven finder anvendelse på tjenester i informationssamfundet, der har et kommercielt sigte, og som leveres online på individuel
anmodning fra en tjenestemodtager, jf. EHL § 2, nr. 1.
Der skal være tale om kommerciel kommunikation, der i loven defineres
som enhver form for kommunikation, der direkte eller indirekte er bestemt til at
fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser. Kommerciel kommunikation
er også kommunikation som tages i brug for at etablere et image for en virksomhed, en organisation eller en person, som udøver handels-, industri- eller håndværksvirksomhed eller et lovreguleret erhverv, jf. EHL § 2, nr. 6, eller kort sagt
– E-handelsloven finder anvendelse på markedsføring og handel på internettet.
Indehaveren af en hjemmeside kaldes i loven og i litteraturen for “tjenesteyder”
eller “afsender”, og defineres i e-handelsloven som enhver fysisk eller juridisk person som leverer/afsender en internettjeneste. Den person eller virksomhed som
klikker ind på hjemmesiden kaldes “tjenestemodtager” eller blot “modtager”, der
defineres som enhver fysisk eller juridisk person, der modtager og anvender en
internettjeneste. Kort sagt kan der blot være tale om en køber og en sælger.

Afsender
Tjenesteyder
Sælger

Modtager
Tjenestemodtager
Køber

Fig.11.2 De forskellige betegnelser for de involverede parter.
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Eneret

De immaterialretlige
love

som de immaterielretlige love fastsætter, er den såkaldte eneret, som giver indehaveren eneret til kommerciel udnyttelse af fx en opfindelse, hvortil der er
opnået patent. Samtidig giver lovgivningen adgang til beskyttelse mod andres
efterligninger eller ændringer af kunstværket, erhvervsmæssige brug af værket,
opfindelsen, designet osv.
Nedenstående rettigheder og immaterialretlige love vil blive gennemgået i
dette kapitel.

Lovgivning

Anvendelse og beskyttelse af

Ophavsretsloven

Litterære værker (skønlitterære og faglitterære) og kunstneriske
værker. IT-programmer og kildekoder til IT-programmer.

Patentloven

Industrielle opfindelser, retten til tekniske opfindelser, der kan udnyttes erhvervsmæssigt.

Brugsmodelloven

Retten til industrielle småopfindelser, som løser et teknisk problem, der kan udnyttes erhvervsmæssigt, og som ikke er omfattet
af patentloven.

Designloven

Produkters fremtoning (formgivning), varedesign og ornamenter.

Varemærkeloven

En virksomheds navnesærpræg og logo, domænenavn, slogans,
personnavne, bogstaver og tal, figurer og afbildninger, særlige
kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes i erhvervsvirksomheden, fx varens form, udstyr eller emballage.

Fig. 12.1 Oversigt over immaterialretlig lovgivning.

Et produkt kan i visse tilfælde opnå beskyttelse efter flere af de immaterialretlige
love, fx kan en stol være beskyttet af designloven og samtidig opnå varemærkebeskyttelse af stolens navn, fx “Svanen.”

1. Ophavsret
Litterære og kunstne
riske værker

Efterligninger
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Det fremgår af ophavsretsloven (OHL) § 1 hvilke typer værker, der nyder beskyttelse. Det gælder særligt litterære (faglitterære og skønlitterære) og kunstneriske værker, såsom:
• Musikværker eller sceneværker (fx skuespil, musicals, sceneinstruktion)
• Filmværker (fx spillefilm, kortfilm, tv-program, videogram)
• Fotografisk værk, billedkunst (fx maleri og skulptur)
• Bygningskunst og brugskunst (fx industrielt design)
• Bøger (faglitteratur og skønlitteratur), kort og tegninger
• IT-programmer og databaser
eller det, der kommer til udtryk “på anden måde”, fx legetøj, tegneserier, optræden
med laserstråleværker på Vestkystens strande osv.
Nedenstående dom, hvor Danmarks Radio efterligner et engelsk quizprogram, illustrerer at ophavsretten beskytter værket i dets konkrete udformning
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Dobbeltskabelse

værk, taler man om dobbeltskabelse. Begge personer opnår ophavsretlig beskyttelse til hver deres værk.

Droit Moral
Ophavsmandens
“droit moral”

Når en ophavsmand har ophavsret til et værk, skal man respektere “droit moral,” som er reguleret i OHL § 3. “Droit moral” er fransk, og betyder “moralsk ret.”
Ophavsmanden har en såkaldt faderskabsret, og det betyder, at han har krav på,
at hans navn bliver nævnt eller angivet, når hans værk gøres tilgængeligt for offentligheden, fx i en film, ved en kunstudstilling, koncert osv. Derudover indeholder OHL § 3, stk. 2 et forbud mod ændring eller offentliggørelse af værket på
en måde, der krænker ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller
egenart, fx ved at ændre udseendet på en statue, omskrive slutningen på en bog,
eller klippe i en spillefilm på en måde, som ændrer historien.
Princippet om droit moral, giver ophavsmanden krav på navngivelse og respekt.

Eneretten – Ophavsrettens indhold
Eneret

Indholdet af ophavsrettens beskyttelse fremgår af OHL §§ 2 og 3, der beskriver
den såkaldte eneret for ophavsmanden. Indehaveren af ophavsretten har enerettigheder jf. fig. 12.2 nedenfor.
Oversigt over ophavsmandens enerettigheder
Eksemplar- og
ændringsret

Eneret til at fremstille eksemplarer, kopiere og mangfoldiggøre værket, og gøre værket tilgængeligt for offentligheden
i oprindelig eller ændret form, oversætte eller omarbejde
værket til en anden litteratur- eller kunstart, jf. OHL § 2,
stk. 1.

Spredningsret

Eneret til at sprede værket ved salg, udgivelse, udlån,
udlejning og lignende, jf. OHL § 2, stk. 1 og stk. 3, nr. 1.

Fremvisning- og
fremførelsesret

Eneret til at gøre værket tilgængeligt for offentligheden ved
fremvisning eller fremførelse, fx ved udstilling, teater, radio/
tv udsendelse mv., jf. OHL § 2, stk. 1 og 3, nr. 2 og 3.

Faderskabsret

Droit moral – ophavsmanden har krav på at blive navngivet
på eksemplarer af værket, og når værket gøres tilgængeligt
for almenheden, jf. OHL § 3, stk. 1.

Respektret

Værket må ikke ændres på en måde, så det krænker ophavsmandens litterære og kunstneriske anseelse, jf. OHL
§ 3, stk. 2.

Fig. 12.2 Oversigt over ophavsmandens enerettigheder.

Hovedregel: Tilladelse
fra ophavsmanden
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Hvis andre end ophavsmanden ønsker at bruge værket på en måde som berører
ophavsmandens enerettigheder, skal ophavsmandens tilladelse som hovedregel
indhentes. Bliver der rådet over værket i strid med OHL §§ 2 og 2, og uden ophavsmandens tilladelse, sker der en krænkelse af ophavsretten.
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international varemærkeregistrering er gyldig i 10 år fra ansøgningsdatoen, med
mulighed for fornyelse i 10-årige perioder.

6. Oversigt over de immaterielle rettigheder
Ophavsret

Patent

Brugsmodel

Design

Varemærke

Lovgivning

Ophavsretslov

Patentlov

Brugsmodellov

Designlov

Varemærkelov

Hvad beskyttes?

Litterære og
kunstneriske
værker

Opfindelser, der
kan udnyttes
industrielt

Tekniske småopfindelser, der
kan udnyttes
industrielt

Industriprodukters udseende
og form

Varemærker og
forretningskendetegn

Nøgleord

Værkshøjde
Originalitet

Nyskabende
Opfindelseshøjde
Industrielt anvendelig

Det lille patent
Nyskabende
Løse et teknisk
problem
Udnyttes industrielt

Nyskabende
Individuel
karakter

Fornødent særpræg
Må ikke være
forveksleligt

Stiftelse

Ved værkets
skabelse

Ved registrering

Ved registrering

Ved registrering

Ved registrering
eller intensiv
indarbejdelse

Eneretten

Eksemplarret
Ændringsret
Spredningsret
Fremvisningsret
Fremførelsesret
Faderskabsret/
droit moral
Respektret

Til at udnytte
opfindelsen erhvervsmæssigt

Til at udnytte
opfindelsen erhvervsmæssigt

Til at udnytte
opfindelsen
erhvervsmæssigt

Eneret til at
gøre brug af
varemærket erhvervsmæssigt

Beskyttelsestid

70 år efter
ophavsmandens
død
Droit moral skal
respekteres udover de 70 år

20 år fra patentansøgningens
indlevering

3 til 10 år fra
ansøgningens
indlevering

5 år fra ansøgningsdatoen
med fornyelse i
indtil 25 år

10 år fra registreringsdagen
og kan fornys 10
år ad gangen

Fig. 12.3 Oversigt over de immaterielle rettigheder.

7. Vigtigste hovedregler og principper
Et fælles træk ved den beskyttelse, som de immaterielretlige love fastsætter, er
den såkaldte eneret, som er et forbud mod andres efterligninger eller ændringer
af kunstværket, eller erhvervsmæssige brug af værket, opfindelsen, designet osv.
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Sygdom
Funktionæren skal som udgangspunkt ved arbejdstidens begyndelse, oftest om
morgenen, informere arbejdsgiveren om sygdom. I modsat fald risikerer funktionæren, at ansættelsesforholdet ophæves straks, da udeblivelse fra arbejde uden at
give besked, kan betragtes som grov misligholdelse fra funktionærens side.
Når funktionæren har været syg i 14 dage, har arbejdsgiveren krav på at få en
lægeerklæring gennem funktionærens læge eller en af funktionæren valgt specialist, der giver nærmere oplysninger om varigheden af funktionærens sygdom.
Opfylder funktionæren ikke denne pligt, uden at der foreligger fyldestgørende
begrundelse herfor, er arbejdsgiveren berettiget til at hæve tjenesteforholdet
uden varsel, jf. FUL § 5, stk. 4.
Hvis funktionæren bliver syg og ikke er i stand til at udføre sit arbejde, er arbejdsgiveren som hovedregel forpligtet til at betale løn under sygdom, da sygdom betragtes som lovligt forfald. Der er dog visse undtagelser, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale løn under sygdom:
• Hvis funktionæren selv har været skyld i sygdommen, ved forsæt eller grov
uagtsomhed, jf. FUL § 5, stk. 1, fx sygdom i forbindelse med selvmordsforsøg.
• Hvis lønmodtageren svigagtigt har fortiet, at han led af en sygdom, som ville
kunne få indflydelse på det arbejde som skal udføres, og sygdommen var til
stede inden han tiltrådte stillingen, og sygdommen medfører udeblivelse, jf.
FUL § 5, stk. 1.
• Hvis 120-dages reglen er aftalt skriftligt, kan funktionæren opsiges med forkortet varsel. En langtidssygemelding kan i mange virksomheder skabe en
masse praktiske problemer og kan være en økonomisk byrde for virksomheden. Derfor kan arbejdsgiveren vælge at indføje 120-dages reglen i ansættelsesaftalerne, for derved at få en udvej, hvis funktionæren bliver langtidssyg. Efter 120-dages reglen, kan arbejdsgiveren opsige funktionæren med 1
måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når funktionæren inden
for et tidsrum af 12 måneder har oppebåret løn under sygdom i sammenlagt
120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens funktionæren endnu er
syg, jf. FUL § 5, stk. 2.
Graviditet og retten til barselsorlov
Funktionæren har pligt til at informere arbejdsgiveren om graviditet, senest 3
måneder før den forventede fødsel, jf. FUL § 7, stk. 1.
Forældrene har efter barselsloven ret til fravær i forbindelse med graviditet,
fødsel og adoption.

Sygdom

Lægeerklæring

Hovedregel: Løn under
sygdom
Undtagelser

Graviditet og barselsorlov

Oversigt over retten til barselsorlov
Fødsel
4 uger (mor)

14 uger (mor + 2 uger til far)

32 uger (fælles)

Graviditetsorlov

Barselsorlov

Forældreorlov

Fig. 13.1 Oversigt over retten til barselsorlov.
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Opsigelsesvarsel
Funktionæren får løn i opsigelsesperioden, og hvis funktionæren opsiges af arbejdsgiveren, afhænger længden af opsigelsesperioden, af hvor lang tid funktionæren har været ansat.
Hvis der er tale om en midlertidig ansættelse, og den har varet under 1 måned, kan arbejdsgiveren opsige uden varsel, dvs. fra den ene dag til den anden.
Parterne kan aftale, at de første 3 måneders ansættelse er en prøvetid, og i den
periode kan arbejdsgiveren opsige funktionæren med 14 dages varsel, men opsigelsen skal ske inden der er forløbet 2 ½ måned, da opsigelsesvarslet på de 14 dage
skal kunne ligge inden udløbet af de 3 måneder, FUL § 2, stk. 5. Funktionæren
kan opsige aftalen uden varsel i prøvetiden. Hvis funktionæren og arbejdsgiveren
bliver uenige, om hvorvidt der er aftalt en prøvetid, er det arbejdsgiveren som har
bevisbyrden for, at prøvetid er aftalt.
Funktionæren kan opsige sin stilling med 1 måneds varsel til udgangen af
en måned, når en eventuel aftalt prøvetid er udløbet, og det gælder uanset om
funktionæren har været ansat i 4 måneder eller 50 år.
Det er muligt at aftale et længere opsigelsesvarsel fra funktionærens side,
men kun på betingelse af at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiveren forlænges tilsvarende, jf. § 2, stk. 6. Hvis det aftales at funktionæren kan opsige sin stilling med
2 måneders varsel i stedet for 1 månedsvarsel, skal arbejdsgiveren tilsvarende
forlænge sit varsel med 1 måned. Et længere opsigelsesvarsel for funktionæren,
kan være i arbejdsgiverens interesse, hvis funktionæren indtager en vigtig stilling
i virksomheden, og stillingen hverken kan afvikles eller genbesættes med en måneds varsel. Det ses fx i direktørstillinger, såsom økonomidirektør, HR-direktør,
salgsdirektør mv., hvor vedkommende, uanset sin titel som direktør, ofte er ansat
på funktionærlignende vilkår.
Arbejdsgiveren opsigelsesvarsel afhænger af, hvor længe funktionæren har
været ansat.
Opsigelse inden udløbet af:

Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel

5 måneder

1 måneds opsigelse til udgangen af en måned

2 år og 9 måneder

3 måneders opsigelse til udgangen af en måned

5 år og 8 måneder

4 måneders opsigelse til udgangen af en måned

8 år og 7 måneder

5 måneders opsigelse til udgangen af en måned

Over 8 år og 7 måneder

6 måneders opsigelse til udgangen af en måned

Midlertidig ansættelse
under 1 måned
Prøvetid max. 3 måneder

Funktionærens opsigelse
1 måned
Forlænget opsigelsesvarsel

Arbejdsgiverens opsigelse

Fig. 13.2 Oversigt over opsigelsesvarsler, jf. FUL § 2.

Hvis arbejdsgiveren opsiger funktionæren inden der er gået 5 måneder, er opsigelsesvarslet 1 måned. Sker opsigelsen efter 5 måneder, fx efter 5 måneder og 1 dag,
ændres opsigelsesvarslet til 3 måneder, da opsigelsesvarslet på 1 måned skal kunne ligge inden udløbet af de 6 måneders anciennitet, som angivet i FUL § 2, stk. 2.
Hvis funktionæren har været ansat over 5 måneder, men under 2 år og 9 måneder, har arbejdsgiveren 3 måneders opsigelse. Efter ansættelse i 2 år og 9 måneder
ændres opsigelsesvarslet til 4 måneder osv.
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I juridisk terminologi taler man om fysiske personer og juridiske personer. En
juridisk person kan defineres som en retlig enhed, der opstår af en sammenslutning af personer. Det kan fx være et selskab, en andelsboligforening, fonde,
kommunen, staten, en organisation, et konkursbo eller dødsbo. En juridisk person
har retsevne, dvs. har evnen til at være part i et retsforhold og agere i retssager,
og som ved sin sammenslutning opnår samme rettigheder og forpligtelser som en
person. En juridisk person er adskilt fra enkeltpersoner.
Ved en fysisk person forstås enkeltpersoner, og det karakteristiske er, at de
hæfter for gæld med deres personlige formue, mens en juridisk person hæfter
med sine aktiver, fx aktiverne i et aktieselskab.

Juridisk person

Fysisk person

Aktionærerne i selskabet Green Auto A/S
Fysiske personer

Juridisk person

Adam

Benny

Carsten

Green Auto A/S

Fig. 14.1 Forholdet mellem den juridiske person Green Auto A/S og de 3 fysiske personer,
som ejer selskabet (selskabsdeltagere/aktionærer).

Ved personlig hæftelse taler man også ofte om ubegrænset hæftelse, hvilket
betyder, at man hæfter for samtlige forpligtelser i virksomheden.
Ved personlig hæftelse, stiller man sikkerhed med hele sin personlige formue,
dvs. med alt, hvad man ejer og fremtidigt erhverver. En virksomhedsejer, som
hæfter personligt, risikerer således at skulle betale virksomhedens gæld med sin
private formue, såsom privat bankindestående, eller han kan blive tvunget til at
realisere private aktiver for at kunne betale virksomhedens gæld, fx ved salg af
den private bolig, bil, sommerhus, båd mv.
Over for den ubegrænsede hæftelse, står begrebet begrænset hæftelse,
hvormed skyldneren eller selskabsdeltagerens hæftelse er begrænset til bestemt
angivne aktiver eller et pengebeløb, fx i form af sit indskud i virksomheden.
Skyldneren risikerer kun at miste en del af sin formue, da hæftelsen vedrører et
begrænset beløb.

Personlig/ubegrænset
hæftelse

Begrænset hæftelse

Eksempel

Per Jensen har fået et lån i banken på 500.000 kr., men banken forlanger sikkerhed i form af en kautionist. Pers bror, Bent Jensen, indvilliger i at kautionere,
men vil have hæftelsen begrænset. Bent Jensen tilbyder at være kautionist men
med sikkerhed i Bents sommerhus, hvilket banken accepterer. Misligholder Per
Jensen låneaftalen med banken, har banken således alene sikkerhed i Bent Jensens sommerhus og ikke i resten af Bents øvrige formue. Ansvaret er begrænset.
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Solidarisk hæftelse

Ved forklaring af begrebet solidarisk hæftelse henvises ofte til musketér-eden
“Én for alle og alle for én,” og den er særlig aktuel ved drift af virksomhed som
interessentskab (I/S).
Når flere personer driver en virksomhed sammen, med solidarisk hæftelse og
virksomheden ikke betaler sine regninger, kan kreditor kræve hele gælden betalt
af én eller flere af de hæftende virksomhedsejere, der også kaldes selskabsdeltagere eller interessenter. Ved solidarisk hæftelse har hver selskabsdeltager forpligtet sig til at betale hele gælden.

Låneaftale 200.000 kr.
Selskabsdeltager 1
Kreditor
Fx Bank

I/S

Selskabsdeltager 2
Selskabsdeltager 3

Fig. 14.2 Låneaftale mellem en bank og et I/S med 3 solidarisk hæftende selskabsdeltagere.

Pro-rata hæftelse

Hvis selskabsdeltager 1 må betale hele gælden til banken fordi de andre selskabsdeltagere ikke kan, bliver selskabsdeltager 2 og 3 frigjort for at skulle betale til
kreditor. Selskabsdeltager 1 kan efterfølgende rette et krav mod selskabsdeltager
2 og 3 om at betale deres andel af gælden til selskabsdeltager 1, der har et såkaldt
regreskrav.
Anderledes er det ved pro-rata hæftelse, hvor hver enkelt skyldner kun hæfter for en på forhånd fastsat andel af gældsforpligtelsen. Man kan kalde det forholdsmæssig hæftelse, hvor hver enkelt skyldner kun er forpligtet til at indfri sin
egen andel af gælden og ikke kan forpligtes til at betale de andres.

Låneaftale 200.000 kr.
Selskabsdeltager 1 (hæfter for 25 %)
Kreditor
Fx Bank

Selskabsdeltager 2 (hæfter for 25 %)
Selskabsdeltager 3 (hæfter for 50 %)

Fig. 14.3 En låneaftale med en bank, hvor de 3 selskabsdeltagere hæfter pro-rata.

Direkte og indirekte
hæftelse
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Betaler selskabsdeltager 1 og 2 50.000 kr. hver, er de frigjort for deres forpligtelse
overfor banken. Hvis selskabsdeltager 3 ikke kan betale de 100.000 kr., kan banken
ikke forlange de 100.000 kr. betalt af selskabsdeltager 1 og 2.
Ved direkte hæftelse forstås, at kreditorer, som har penge til gode, kan rette
pengekravet direkte mod selskabsdeltagerne og forlange betaling hos dem, uden
først at skulle rette kravet mod selskabet. Modsat indirekte hæftelse, hvor kre-
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Bestemmelse om:

Bemærkning:

Selskabets navn

Skal være i overensstemmelse med LEV § 6.

Selskabets formål

Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og udøvelse.

Selskabets hjemsted

Angivelse af adresse på virksomhedens hovedkontor
(værneting).

Ejerforhold og arbejdsindsats

Indskud ved indtræden i selskabet.
De enkelte interessenters ejerandel.
Forventninger til arbejdsindsats i selskabet.
Aflønning, ferie, sygdom, andre erhverv.

Loyalitetspligt

Bestemmelser om tavshedspligt, forbud mod at viderebringe og benytte erhvervshemmeligheder, konkurrenceklausul.

Ledelsesstruktur og beslutninger

Hvilke typer beslutninger skal besluttes af interessentforsamling?
Skal der være enighed om alle beslutninger?
Hvilke typer beslutninger kan den enkelte interessent
fortage egenhændigt?
Udstedelse af prokura og fuldmagt.

Overskudsdeling

Ligedeling, efter ejerforhold eller indsats?

Underskudsdeling

Ligedeling eller fordeling efter ejerandel?

Kapitalkonti

Regulering af interessenternes økonomiske mellemværende med interessentskabet.

Hæftelse

Eksternt: Personligt, solidarisk og direkte (NB! kan ikke
fraviges ved aftale).
Internt: Skal hæftelsen fordeles internt efter ejerandel,
pro-rata?
Indbyrdes regres og indbyrdes erstatningskrav.
Hæftelse ved indtræden og udtræden.

Udtræden og overdragelse af
ejerandel

Opgørelsesmetode af ejerandel ved udtræden.
Internt salg af ejerandel til anden interessent.
Salg af ejerandel til udenforstående køber.
Skal opnåelse af en vis alder forpligte til udtræden?
Ret og pligt til at købe afdødes andel af dødsbo?
Pligt til at sælge sin andel til de andre ved misligholdelse?
Hvordan kan der ske opsigelse af partnerskabet?
Skal den opsagte interessent pålægges en konkurrenceklausul?
Hvad gør vi hvis ingen ønsker at fortsætte og videreføre selskabet?
Samarbejdsumulighed.

Likvidation

Opgørelsesmetode ved likvidation.

Tvister

Skal tvister afgøres ved domstolene eller ved voldgift?
Værneting.

Fig. 14.4 Oversigt over mulige emner i en interessentskabskontrakt.
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En eller flere af interessenterne kan godt være et anparts- eller aktieselskab,
og de interessenters hæftelse vil så være begrænset til formuen i det på gældende
ApS eller A/S. Kreditorerne i selskabet IT Halløj I/S vil ikke kunne komme efter
de fysiske personer, dvs. ejerne af ApS’et eller A/S’et.

			

4 interesenter

Arne

Benny

Carsten

Dorte

CC ApS

DD A/S

IT Halløj I/S

Fig. 14.5 Et I/S hvor 2 af interessenter er fysiske personer (Arne og Benny), og de to andre er
juridiske personer (ApS og A/S).

Et I/S skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis alle interessenterne i
interessentskabet er kapitalselskaber - f.eks. aktie- eller anpartsselskaber.

Kapitalkrav

Anpartshaver

Aktionær

Begrænset hæftelse

2.2.2 Anpartsselskab ApS og aktieselskab A/S
Anpartsselskaber og aktieselskaber kaldes også for kapitalselskaber, eftersom der
er et kapitalkrav i forbindelse med selskabets stiftelse. Et anpartsselskab skal
have en selskabskapital svarende til mindst 80.000 kr. og et aktieselskab skal have
en selskabskapital svarende til mindst 500.000 kr., jf. SEL § 4, stk. 2.
En selskabsdeltager i et ApS kaldes for en anpartshaver, og til gengæld for
sit indskud i selskabet modtager han anparter. Anpartsselskabet kan være ejet
af én eller flere selskabsdeltagere, der kan være fysiske personer eller juridiske
personer.
I et A/S kaldes selskabsdeltageren for en aktionær, der til gengæld for sit indskud i selskabet modtager aktier. Aktieselskabet kan være ejet af én eller flere
selskabsdeltagere, der kan være fysiske personer eller juridiske personer.
I et ApS og i et A/S er der begrænset hæftelse for selskabsdeltagerne, som
derfor ikke hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser. Hvis selskabet
går konkurs, er selskabsdeltagernes tab begrænset til det, de hver især har indskudt i form af tegnede eller købte aktier/anparter.
Adam
Indskud 250.000 kr.

Benny
Indskud 125.000 kr.

Carsten
Indskud 125.000 kr.

Green Auto A/S
Aktiekapital 500.000 kr.

Fig. 14.6 Tre privatpersoners indskud i et aktieselskab.
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afgørelse

U2009.665 H – Vicedirektøren der købte et vagtselskab
A var ansat som vicedirektør i Dansikring A/S, og daglig leder af vagtsektionen. Vicedirektøren indgik
nogle aftaler på vegne af Dansikring A/S, blandt andet:
• En rammeaftale om Dansikrings køb af vagtaktiviteter fra Medic Consult A/S.
• Rammeaftalen indeholdt tillige en bonusaftale til en bestemt sælger.
Bonusaftalen med sælgeren fremgik af en ansættelsesaftale mellem Dansikring A/S og sælgeren. Ansættelsesaftalen blev alene underskrevet af vicedirektøren i Dansikring og sælgeren.
Hverken rammeaftalen eller ansættelsesaftalen var underskrevet i overensstemmelse med tegningsreglerne for Dansikring A/S.
Sagen drejede sig om, hvorvidt selskabet Dansikring A/S, som følge af fuldmagtsreglerne, var blevet bundet af de aftaler, som vicedirektøren havde indgået på selskabets vegne.
Højesteret fandt, at vicedirektøren i kraft af sin stilling som vicedirektør i Dansikring A/S ikke havde
fuldmagt til at foretage opkøb af vagtvirksomheder, herunder bemyndigelse til på egen hånd at lade Dansikring A/S købe vagtaktiviteterne i Medic Consult A/S.
Det var imidlertid godtgjort, at Dansikrings direktør havde udvist en passiv adfærd, som havde været egnet til at lade vicedirektøren fremstå som befuldmægtiget til på Dansikrings vegne, at indgå aftalerne.
Sælgeren havde derfor haft føje til at anse vicedirektøren for befuldmægtiget til at indgå aftalen om bonus.
Sælgeren var således i god tro om vicedirektørens fuldmagt, hvorfor sælgeren fik erstatning.

Ligesom i interessentskabet er det tilrådeligt at kapitalejerne opretter en ejer
aftale, som regulerer det interne forhold imellem kapitalejerne (se afsnit 2.2.1). I
et A/S kaldes en ejeraftale for en aktionæroverenskomst og i et ApS kaldes det
for en anpartshaveroverenskomst.
Koncernstruktur
Et moderselskab er karakteriseret ved at selskabet ejer en stor del af aktierne eller
anparterne i et andet selskab, som kaldes et datterselskab. Samlet udgør selskaberne en koncern. Hvert selskab inden for koncernen er en juridisk person, som
har sit “eget liv”. Selskabet kan indgå aftaler uafhængigt af de andre selskaber, og
selskabet hæfter kun i forhold til sine egne kreditorer. Selskaberne kan godt indgå
aftaler og handle med hinanden på sædvanlige vilkår.

Ejeraftaler

Koncernstruktur

Koncernstruktur
Aksel
50 %

Benny
50 %

BygBo Entreprise Invest A/S
100 %
BygBo VVS A/S

100 %
BygBo El A/S

100 %
BygBo Tømrer A/S

Fig. 14.7 Koncernstruktur.
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I fig. 14.7 ejer Aksel og Benny moderselskabet, og moderselskabet ejer tre datter
selskaber. Konstruktionen begrænser ansvaret for moderselskabet BygBo Entreprise Invest A/S, og de enkelte datterselskaber, idet fx BygBo VVS A/S kan gå
konkurs, uden at det nødvendigvis får alvorlige økonomiske konsekvenser for
moderselskabet og de øvrige datterselskaber.
2.2.3 Kommanditselskab K/S og partnerselskab P/S
I kommanditselskaber kan ejerne både være virksomheder (juridiske personer)
og enkeltpersoner (fysiske personer). Kommanditselskaber støder man oftest på i
investeringsøjemed og særligt i investeringsprojekter vedrørende skibe eller fast
ejendom. I henhold til LEV § 2, stk. 2 defineres et kommanditselskab som en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komplementarerne, hæfter personligt, uden
begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens en eller flere
deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser.

Ejertype 1:
Komplementarer
			

Ejertype 2:
Kommanditist

POP Ejendomme K/S

Fig. 14.8 Ejerforholdet i et K/S (kommanditselskab).

Hæftelse komplementar

Ejertype 1: Den eller de komplementarer, der er i kommanditselskabet, hæfter

personligt, ubegrænset og solidarisk. Solidarisk hæftelse for en komplementar kan naturligvis kun komme på tale, hvis der er mere end én komplementar.
Derfor lader man ofte et kapitalselskab være komplementar, så der ikke er virksomhedsdeltagere, der har ubegrænset personlig hæftelse.
Hæftelse kommanditist

Ejertype 2: En kommanditist hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser

og kommanditisten kan ikke miste mere end det beløb der er indskudt i kommanditselskabet. Har en kommanditist indskudt 100.000 kr. i en kommanditistaktie i
POP Ejendomme K/S, kan kommanditisten højst miste de 100.000 kr.

Partnerselskab
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Kommanditaktieselskab – partnerselskab (P/S)
En anden type selskab i denne kategori er et partnerselskab, som er en blanding
af kommanditselskabet og aktieselskabet. Det kaldes også for et kommanditaktieselskab. Et partnerselskab defineres i SEL § 5, nr. 21 som et kommanditselskab,
hvor kommanditisterne har indskudt kapital, som er fordelt på aktier. Både fysiske og juridiske personer kan være komplementar i et partnerselskab.
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2.2.5 Andelsselskab A.M.B.A.
Formål

Hæftelse

Andelsselskaber er omfattet af reglerne i Lov om erhvervsdrivende virksomheder.
Et andelsselskab eller en andelsforening har til formål at fremme deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, og hvor virksomhedens afkast fordeles
blandt medlemmerne eller forbliver indestående i virksomheden, jf. LEV § 4. Andelsselskaber kendes eksempelvis fra landbruget, indkøbs- og brugsforeninger,
vandværk, varme- og elforsyningsselskaber mv.
Man kan kalde andelsselskaber for økonomiske foreninger, der drives efter andelsprincipperne, med det formål at sikre afsætning og/eller en produktion og
fremme fælles økonomiske interesser, fx drift af et andelsmejeri, hvor medlemmerne er landmænd, der leverer mælk til produktionen i mejeriet. Landmændene ejer andelsmejeriet og fortjenesten fordeles til medlemmerne i forhold til
deres andel i omsætningen.
Der skal være mindst to andelshavere for at stifte et andelsselskab, og de kan
være fysiske såvel som juridiske personer. Hæftelsen i et andelsselskab er ikke
lovreguleret. Hæftelsesformen fremgår af selskabets vedtægter, og oftest er der
begrænset hæftelse for ejerne, som er subsidiær eller indirekte, dvs. at kreditorerne først skal have udtømt alle muligheder for inddrivelse hos andelsselskabet,
før de kan gå efter andelshaverne. Andelsselskabet med begrænset ansvar skal
anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at opnå retsevne. Er
selskabet ikke registreret, hæfter ejerne personligt og solidarisk.

3. Oversigt over virksomhedsformer og hæftelse
Virksomhedsform

Hæftelse

Hæftelse

Hæftelse

Hæftelse

Personligt

Begrænset

Solidarisk

Pro-rata

Enkeltmandsvirksomhed

X

Interessentskab (I/S)

X

X

Anpartsselskab (ApS)

X

Aktieselskab (A/S)

X

Kommanditselskab (K/S)
a) komplementar
b) kommanditister
Partnerselskab (P/S)
a) komplementaraktieselskab
b) komplementaraktionær
c) kommanditist

X

X
X

X

X
X
X

Partrederi

X

X

Partsselskab

X

X

Andelsselskab:
a) Ansvarligt
b) A.m.b.a.

X

X
X

Fig. 14.9 Oversigt over virksomhedsformer og hæftelse.
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når dispositionen er foretaget til fordel for nærstående fx ægtefælle eller børn,
jf. KL § 2.
Når der i omstødelsesreglerne tales om, at dispositioner er foretaget inden for
en bestemt frist, er det for nogle dispositioner afgørende, hvornår sikringsakten er foretaget, jf. KL § 73. Det kritiske tidspunkt er altså ikke tidspunktet for
aftaleindgåelsen eller underskriften, men kan fx være tidspunktet for anmeldelse
til tinglysning.
De mest anvendte regler vedrører omstødelse af:
• Gaver, jf. KL § 64
• Løn til nærstående, jf. KL § 66
• Betaling af gæld før fristdagen, jf. KL § 67
• Pant for gammel gæld, jf. KL § 70
• Ekstraordinær forøgelse af virksomhedspant, jf. KL § 70a
• Udlæg, jf. KL § 71
• Betaling af gæld efter fristdagen, jf. KL § 72
• Utilbørlige dispositioner, jf. KL § 74

Nærstående
Sikringsakten afgørende

Gaver
Har skyldner givet gaver de seneste 6 måneder før fristdagen, kan gavedisposition
omstødes, hvis dispositionen forringer konkursmassens værdi, jf. KL § 64. Bestemmelsen omfatter ikke sædvanlige lejlighedsgaver, fx fødselsdagsgaver.
Hvis skyldner har givet en ny fodboldtrøje i fødselsdagsgave til sin lillebror,
er der tale om en sædvanlig lejlighedsgave, der både i størrelse og i skyldnerens
forhold til modtageren er sædvanlig. Giver skyldneren derimod sin nye Mercedes
til sin kompagnon tre dage før, skyldner går konkurs, er det en disposition, som
kan omstødes efter KL § 64. En skyldner vil i mange tilfælde have en interesse i at
give alle værdifulde aktiver væk som gaver til sine venner og nærtstående inden
en konkurs, skyldner vil derved undgå at skulle udlevere aktiverne til konkursboets kreditorer. Derfor ville aktiver af stor værdi kunne holdes uden for konkursboet, hvis gavedispositioner ikke var omstødelige, og hele formålet med konkursinstituttet og ligedeling mellem kreditorer ville gå tabt.
Når omstødelsesperioden for gaver bliver beregnet, tager kurator udgangspunkt i fristdagen og går 6 måneder tilbage. Fra og med dagen efter starter omstødelsesperioden.
2/2

1/3

1/8

22/8

Omstødelsesperiode starter

Overgivelse
af gave

Fristdag

Konkursdekret

Lejlighedsgave

Omstødelsesperiode

Fig. 15.1 Omstødelsesperiode for gaver.

I fig. 15.1 er fristdagen 1.8, og omstødelsesperioden starter fra og med 2.2. I eksemplet kan gaven omstødes, fordi overgivelsen af gaven ligger i omstødelsesperioden. Så hvis gaven ikke er en sædvanlig lejlighedsgave, er omstødelse mulig.
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KREDITaftaler

Går man ud og køber noget på kredit eller optager et lån, er aftalens indgåelse
reguleret af kreditaftaleloven, som tager udgangspunkt i samme direktiv i hele
EU. Selvom direktivet er implementeret forskelligt i alle lande, er der overalt i
EU regler, der beskytter forbrugeren i forbindelse med indgåelse af kreditaftaler.
Loven er en forbrugerbeskyttelseslov, og bestemmelserne er beskyttelsespræceptive, dvs. reglerne kan kun fraviges, hvis forbrugeren bliver stillet bedre, end
han ville blive efter loven, jf. KAL § 7. Loven gælder også i ikke-forbrugerkøb, men
her kan loven fraviges ved aftale – bortset fra reglerne om ejendomsforbehold.
Kreditaftaleloven indeholder regler om:
• Kreditgivers oplysningspligt
• Formelle krav til kreditaftalen
• Forbrugerens fortrydelsesret
• Køb med ejendomsforbehold og
• Forbrugerens misligholdelse
Kreditaftaleloven har tæt forbindelse med aftaleloven (gennemgået i kapitel 3) og
købeloven; fx kan en kreditaftale være ugyldig efter aftalelovens regler, eller der
kan være mangler efter købelovens regler i et kreditkøb.

1. Kreditaftaleloven – anvendelse og ord
Kreditaftalelovens formål er primært at regulere situationer, hvor en forbruger
ønsker at bruge penge, han ikke selv har til rådighed. Forbrugeren kan låne penge
eller oprette en kredit i sin bank, eller han kan købe på afbetaling i butikken. Kreditaftaleloven gælder for aftaler, hvor kreditten eller lånet ydes eller formidles
af en professionel til en forbruger, jf. KAL § 1. Enkelte bestemmelser gælder også
for ikke-forbrugerkøb, fx reglerne om ejendomsforbehold (gennemgås i afsnit 4).
En kreditaftale er defineret i lovens § 4, stk. 1 nr. 3 og er det overordnede begreb for en aftale mellem en kreditgiver og en forbruger om:
• Lån (se fig. 16.1)
• Kredit (fx kassekredit eller trækningsret på kreditkort)
• Henstand med betaling ved køb (køb på afbetaling)

Hvad er en kreditaftale?

Kreditaftale
Lån
Bank

Kunde
Renter, gebyrer og afdrag

Fig. 16.1 Kreditaftale om et lån indgået mellem en bank og en kunde.
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Hvad er ikke omfattet af
kreditaftaleloven?

Forbruger

Kreditgiver
Kreditkøb

Kreditaftaleloven gælder ikke for en lang række aftaler, der er opregnet i KAL § 3,
stk. 1. De vigtigste undtagelser er:
• Kreditaftaler, hvor forbrugeren hverken skal betale renter eller omkostninger.
• Kreditaftaler, hvor forbrugeren skal tilbagebetale beløbet inden 3 måneder,
og hvor omkostningerne er ubetydelige. Fx skal et bevilget overtræk på en
konto i banken oftest inddækkes inden for 3 måneder, hvis banken skal undgå, at aftalen bliver omfattet af kreditaftaleloven.
• Kreditaftaler, der er indgået som et forlig i retten, fx vil en afdragsordning,
som er bestemt i Fogedretten, falde uden for kreditaftaleloven.
• Leje eller leasingaftaler, hvor det ikke er hensigten, at aftalen ender med et
køb af genstanden.
I kreditaftaleloven anvendes flere begreber, som er defineret i § 4. Enkelte af dem
beskrives her.
En forbruger er defineret på samme måde som i købeloven altså en person,
som i forbindelse med indgåelse af kreditaftalen hovedsagelig handler uden for
sit erhverv. I den finansielle verden vil forbrugeren typisk blive betragtet som
privatkunde.
En kreditgiver kan være en bank, et finansieringsselskab eller en forretning,
der gerne vil indgå aftalen for at tjene penge på renter og gebyrer.
Når en forbruger ønsker at købe noget, han ikke har kontanter til, og forretningen gerne vil sælge uden at få betaling med det samme, er der tale om et kreditkøb (se fig. 16.2). Kunden får varen med hjem med det samme, men han kan nøjes
med at betale købesummen i mindre afdrag (køb på afbetaling).
Kreditkøb
Vare/lån
Sælger

Køber
Omkostninger og afdrag

Fig. 16.2 To parter i et kreditkøb – sælger, som bliver kreditgiver, og køber, som bliver låntager.

Trepartsforhold

Kreditformidler
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Et kreditkøb kan omfatte mere end to parter – køber og sælger. Hvis der indgår
en tredje deltager, kalder man det et trepartsforhold. Trepartsforhold kan være
aftalt på forhånd før salget, eller sælger kan efterfølgende overdrage kreditaftalen
til en anden. Trepartsforhold er beskrevet i afsnit 3.
I trepartsforhold vil sælger ofte være den, der skaber kontakten mellem
kunden og kreditgiver. Green Auto A/S (sælger) har en aftale med NemFinans
(kreditgiver) om at sælge lån på NemFinans’ vegne. Når Hr. Jensen køber en
bil hos Green Auto A/S, vil han hos bilsælgeren blive tilbudt en finansiering
gennem NemFinans. I den situation vil sælger, Green Auto A/S, optræde som
kreditformidler (se fig. 16.3).
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Kreditformidling

Green Auto A/S
(sælger/kreditformidler)

Vare

Hr. Jensen
(køber/låntager)

Købesum
NemFinans
(kreditgiver)

Omkostninger og afdrag

Fig. 16.3 En kreditaftale indgås mellem finansieringsselskabet og køber via sælger, der fungerer som kreditformidler.

Kreditkøb vil ofte være køb af en vare, som køber ikke har penge til at betale for
lige med det samme, og derfor vælger køber, at betalingen sker i rater over en
periode. Der er en risiko for, at køber bliver ude af stand til at betale hele det
skyldige beløb, og sælger vil derfor gerne have sikkerhed for lånet. I kreditkøb har
sælger mulighed for at tage ejendomsforbehold i det solgte, så sælger senere
har mulighed for at få det købte tilbage, hvis køber ikke betaler. Reglerne om
ejendomsforbehold er beskrevet i afsnit 4.

Ejendomsforbehold

2. Krav til kreditaftalen
Formålet med kreditaftaleloven er primært, at beskytte forbrugeren mod at
indgå uoverskuelige låne- og kreditaftaler, som stiller forbrugeren urimeligt.
Derudover skal det være let tilgængeligt for forbrugeren at sammenligne priser på lån og kreditter. Derfor er der mange krav til, hvordan kreditaftalen
skal se ud og hvilke oplysninger, den skal indeholde. Måske så mange krav, at
formålet om gennemsigtighed fortabes.

2.1 Oplysningspligt
En kreditaftale er kun gyldigt indgået og bindende for en forbruger, hvis kreditgiver eller kreditformidler har overholdt sin oplysningspligt. Der er krav til de
oplysninger, der gives forbrugeren både før aftalens indgåelse og i selve aftalen.
Aftalen og de oplysninger, der skal gives i aftalen, kan skrives på papir, men
det er også muligt at anvende andet “varigt medie” end papir. Det kan fx være
en CD-rom, e-mail, netbank, E-boks og i visse tilfælde SMS-beskeder. Forbrugeren
skal kunne lagre oplysningerne på en personlig måde og senere kunne finde dem
frem, jf. KAL § 4, stk. 1, nr. 13.
Før en kreditaftale bliver indgået med en forbruger, skal forbrugeren have
tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om han ønsker at indgå aftalen. Forbrugeren skal kunne sammenligne oplysningerne fra forskellige tilbud på kreditaftaler og kunne gennemskue omkostningerne ved at indgå kreditaftalen. På
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Det er ikke alle forretninger, der gerne vil sælge sine varer på kredit, og som har
likviditet til selv at låne forbrugeren pengene. Forretningen vil gerne sælge en
masse varer, og det kan gå lidt stærkere, hvis varerne kan sælges som kreditkøb.
Hvis forretningen ikke selv mener, den har likviditet eller kompetence til at låne
penge ud til forbrugeren, kan de alliere sig med en professionel udlåner fx et
finansieringsselskab.
Når et finansieringsselskab eller en bank bliver involveret i kreditaftalen, er
der tre parter: Køber, sælger og financier. Der findes tre typer af lånesituationer, hvor der indgår tre parter:
• Oprindeligt trepartsforhold
• Efterfølgende trepartsforhold
• Fritstående lån

Professionel udlåner

Tre typer af låne
situationer

De to første typer er såkaldte trepartsforhold, mens et fritstående lån ikke falder i
den kategori. De tre typer adskiller sig ved, den måde lånet er opstået på, og konsekvenserne for køber er forskellige, hvilket vil blive gennemgået i det følgende.

3.1 Oprindeligt trepartsforhold
Et kreditkøb, som vist i fig. 16.3, hvor kunden opnår lånet hos en tredjemand via
en kreditformidler, kan være et oprindeligt trepartsforhold som beskrevet i KAL §
4, stk. 1 nr. 15 litra b (se fig. 16.4).
I KAL § 4, stk. 1 nr. 15, litra b, er oprindeligt trepartsforhold beskrevet som
køb af løsøre, hvor: “købesummen helt eller delvis dækkes ved lån indrøm-

Oprindeligt treparts
forhold

met køberen af tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og
sælgeren.”

Oprindeligt trepartsforhold
2) Vare
Sælger/kreditformidler

Køber/låntager
3) Købesum

1) Aftale

3) Lån

Tredjemand/Kreditgiver
Finansieringsselskab

4) Omkostninger og afdrag

Fig. 16.4 Et oprindeligt trepartsforhold.

Et oprindeligt trepartsforhold opstår typisk i den rækkefølge, der er angivet i fig.
16.4:
1. Der er tidligere indgået en aftale mellem finansieringsselskabet og sælgeren, der betyder, at sælger kan formidle lån for finansieringsselskabet til sælgers kunder.
2. Køber kommer ind i forretningen og finder en vare, han gerne vil købe på
kredit.
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Efterfølgende trepartsforhold
Vare
Green Auto A/S

Hr. Jensen
Låneaftale

Overdragelse
af låneaftale

Betaling
for overdragelsen
Omkostninger og afdrag

NemFinans

Fig. 16.5 Et efterfølgende trepartsforhold.

Hr. Jensen køber en bil hos Green Auto A/S på kredit. Kreditaftalen har Hr. Jensen
som debitor og Green Auto A/S som kreditor, og hr. Jensen skal betale afdrag på
gælden tilbage til Green Auto A/S. Efter indgåelse af kreditaftalen vælger Green
Auto A/S at sælge kreditaftalen videre til NemFinans. NemFinans overtager rettighederne efter kreditaftalen, og Green Auto A/S får en engangsbetaling, fx 90
% af gældens hovedstol. Hr. Jensen skal nu fortsætte med at betale afdrag og omkostninger efter kreditaftalen til NemFinans.

3.3 Fritstående lån
Hvis køber vælger at finansiere købet med et lån, som ikke har relation til sælger,
hverken oprindeligt eller efterfølgende, er der tale om et fritstående lån.

Fritstående lån

Fritstående lån
Vare
Sælger

Køber
Købesum

Lån
Renter, gebyrer,
		afdrag
Bank

Fig. 16.6 Et fritstående lån, hvor køber finansierer købet med et lån i banken.

Går en forbruger først i banken og låner penge til et nyt fjernsyn og bagefter i
forretningen og køber fjernsynet, vil købet i forhold til forretningen være et kontantkøb og ikke et kreditkøb. Låneaftalen mellem fjernsynskøberen og banken er
oftest en kreditaftale.
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Efterfølgende trepartsforhold
Vare
Green Auto A/S

Hr. Jensen
Låneaftale

Overdragelse
af låneaftale

Betaling
for overdragelsen
Omkostninger og afdrag

NemFinans

Fig. 16.5 Et efterfølgende trepartsforhold.

Hr. Jensen køber en bil hos Green Auto A/S på kredit. Kreditaftalen har Hr. Jensen
som debitor og Green Auto A/S som kreditor, og hr. Jensen skal betale afdrag på
gælden tilbage til Green Auto A/S. Efter indgåelse af kreditaftalen vælger Green
Auto A/S at sælge kreditaftalen videre til NemFinans. NemFinans overtager rettighederne efter kreditaftalen, og Green Auto A/S får en engangsbetaling, fx 90
% af gældens hovedstol. Hr. Jensen skal nu fortsætte med at betale afdrag og omkostninger efter kreditaftalen til NemFinans.

3.3 Fritstående lån
Hvis køber vælger at finansiere købet med et lån, som ikke har relation til sælger,
hverken oprindeligt eller efterfølgende, er der tale om et fritstående lån.

Fritstående lån

Fritstående lån
Vare
Sælger

Køber
Købesum

Lån
Renter, gebyrer,
		afdrag
Bank

Fig. 16.6 Et fritstående lån, hvor køber finansierer købet med et lån i banken.

Går en forbruger først i banken og låner penge til et nyt fjernsyn og bagefter i
forretningen og køber fjernsynet, vil købet i forhold til forretningen være et kontantkøb og ikke et kreditkøb. Låneaftalen mellem fjernsynskøberen og banken er
oftest en kreditaftale.
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Hvis køber har lånt pengene i fx en bank uafhængigt af sælger (et fritstående
lån), vil køber ikke have mulighed for at gøre indsigelser gældende overfor
kreditgiver. Hele restgælden skal betales, uanset om varen er mangelfuld eller
måske slet ikke leveret. Køber kan udelukkende gøre krav gældende overfor
sælger.
Er der tale om et oprindeligt trepartsforhold, har køber mulighed for at gøre
et pengekrav gældende mod finansieringsselskabet, hvis der er mangler ved det
solgte. Køber kan modregne sit krav mod sælger i restgælden og på den måde
undlade at betale mere for varen til finansieringsselskabet, end sælger kan kræve,
jf. KAL § 33, stk. 3. Køber kan herudover kræve, at finansieringsselskabet tilbagebetaler den købesum, som køber allerede har betalt. Finansieringsselskabet kan
ikke komme til at betale mere, end de har modtaget fra køber, og køber skal først
sandsynliggøre, at sælger ikke opfylder sine forpligtelser.
I efterfølgende trepartsforhold kan køber gøre enhver indsigelse gældende overfor finansieringsselskab, som køber kunne gældende overfor sælger, jf.
KAL § 33, stk. 1, se fig. 16.7. Indsigelserne kan fx være afslag i købesummen, krav
om at udbedre mangler ved det solgte, levere en ny vare eller måske helt hæve
handlen.

Fritstående lån

Oprindeligt treparts
forhold

Efterfølgende treparts
forhold

Efterfølgende trepartsforhold

Sælger

Salg af købekontrakt

Finansieringsselskab

Kreditkøb
Købers indsigelser
		
Køber
Fig. 16.7 Køber kan gøre samme indsigelser gældende overfor både sælger og finansieringsselskab i et efterfølgende trepartsforhold.

Det er ikke muligt, hverken i efterfølgende eller oprindelige trepartsforhold, at
fravige bestemmelserne til skade for forbrugeren og fx skrive i købekontrakten, at
indsigelser ikke kan gøres gældende overfor finansieringsselskabet – en såkaldt
cut-off-klausul. Finansieringsselskabet kan ikke komme ud af forpligtelsen til at
tage imod købers indsigelser.

Cut-off-klausul

4. Køb med ejendomsforbehold
En forretning, som indgår aftale med en forbruger om et kreditkøb, vil ofte kræve
at få ejendomsforbehold i det solgte, hvis varen har en vis værdi. Et ejendomsforbehold er en aftale om, at sælger kan tage varen tilbage, hvis køber ikke
betaler sine afdrag til tiden, jf. KAL § 4, stk. 1 nr. 16.
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Peter har råderet over bilen, men ikke ejendomsret til bilen, før hele gælden til
Søren er betalt. Derfor kan Peter ikke sælge bilen uden samtidig at betale restgælden til Søren. Man skal altså se sig for, når man køber brugte aktiver, så man ikke
risikerer at skulle aflevere sin nyerhvervelse tilbage til den oprindelige sælger på
grund af et ejendomsforbehold.
Hvis Birgitte er i god tro om Sørens ejendomsforbehold – altså hverken vidste
eller burde vide, at aktivet var beskyttet af et ejendomsforbehold, er der to konfliktende hensyn. Søren tror, han har sikkerhed i aktivet og kan få det tilbage,
hvis Peter ikke betaler, og Birgitte tror, hun har købt en vare, som hun nu har
ejendomsretten til.

Kunde i konflikt med ejendomsforhold

Søren (A)

Peter (B)

Birgitte (C)

Ejendomsforbehold
til sælger
Fig. 16.8 Konflikten mellem Sørens ret efter ejendomsforbeholdet og Birgittes ret til den
købte vare.

Hovedregel: Aktiv tilbage
til sælger

Undtagelser: Køber
ekstingverer ejendoms
forbehold
Tilladelse

Passivitet, særlig
uforsigtighed

Forhandlergrund
sætning
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Hovedreglen er, at ejendomsforbeholdssælger (Søren) skal have sit aktiv tilbage. Har Birgitte været nødt til at levere bilen tilbage til Søren, har hun et pengekrav mod Peter. Hvis Peter i mellemtiden har brugt alle pengene og ikke har
andre aktiver, risikerer Birgitte at stå tilbage med en lang næse. Ingen bil og
ingen penge.
Hvis Birgitte er i god tro, er der gennem retspraksis fastlagt tre undtagelser
til hovedreglen.
1. Birgitte kan få ret til bilen, hvis sælger Søren har givet Peter tilladelse til at
sælge bilen videre. Her har Søren valgt at tage risikoen for, at Peter senere
ikke kan betale købesummen til Birgitte.
2. Hvis Birgitte har fået bilen udleveret, og Søren har opført sig passivt eller
særlig uforsigtigt, kan Birgitte også vinde over Sørens ret. Det kan fx være
tilfældet, hvis Søren er klar over, at Peter har videresolgt bilen, men ikke
reagerer før lang tid senere.
3. Birgitte kan også vinde ret til bilen, hvis hun har fået bilen udleveret, og
Søren vidste eller burde vide, at Peter var forhandler af netop den type vare.
Dette kaldes forhandlergrundsætningen, og køber vinder ret, hvis:
• Køber har fået varen udleveret i god tro og
• Sælger med ejendomsforbehold har overdraget varen til en person, han
vidste eller burde vide var forhandler af den type løsøre.
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KAUTION

Anders skal flytte hjemmefra og har brug for et lån på 25.000 kr. til indskud i en
lejlighed og flytteomkostninger. Banken er lidt tilbageholdende med at låne Anders pengene, men da banken også har Anders forældre som kunder, ved de, at
forældrene har mulighed for at kautionere for lånet. Anders får lov at låne pengene mod forældrenes kaution. Hvis Anders ikke betaler lånet tilbage, kan banken
kræve gælden betalt af forældrene. Banken har på den måde større sikkerhed for
at få tilbagebetalt lånet.
En kaution er et særligt løfte fra kautionisten om på visse betingelser at betale
debitors gæld, hvis debitor ikke selv betaler. Kaution kan også kaldes en garanti
for debitors betaling.
Det er ofte banken eller en anden kreditor, der stiller krav om sikkerhed for
et lån fx i form af kaution på samme måde som sikkerhed med underpant i en
ejendom. Det er relevant, når banken ikke er sikker på, at debitor selv kan tilbagebetale lånet, fordi debitor har en ringe kreditværdighed.
Kaution bliver i erhvervsforhold typisk givet af ejeren af virksomheden for virksomhedens gæld, fx kautionerer eneanpartshaver for sit anpartsselskabs gæld, se
fig. 17.1.

Kaution som sikkerhed

Ejers kaution for virksomhed
Kautionist
Eneanpartshaver
100 % anparter
Debitor
ApS

Kautionsaftale

Lån

Bank

Fig. 17.1 Eneanpartshaver stiller kaution overfor banken til sikkerhed for virksomhedens lån.

1. Regler og definitioner
Der findes ingen kautionslov eller andre love, som i detaljer regulerer, hvordan
en kaution skal se ud. Parterne i en kautionsaftale er typisk en bank og en kautionist, og de bestemmer selv, hvad kautionsaftalen skal indeholde. Det er aftalens
indhold, der sammen med retspraksis i høj grad bestemmer rammerne for kautionsforpligtelsen. Der er dog enkelte bestemmelser i lovgivningen som bestemmer, hvilke rammer kautionsaftalen skal holde sig indenfor. De findes i Lov om
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Parter i kautionsforhold

finansiel virksomhed og den tilhørende bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.
I et kautionsforhold vil der altid være mindst tre parter: Debitor, kreditor og
kautionisten. Debitor kaldes også for hovedskyldneren eller låntager og lånet for
hovedfordringen. Kautionisten er en sikkerhed for, at hovedfordringen betales af
hovedskyldner se fig. 17.2.
Parter i kautionsforhold
Låntager /
Debitor

Lån/kredit

Långiver /
Kreditor

Kautionsaftale
Kautionist

Fig. 17.2 Forholdet mellem debitor, kreditor og kautionist.

Kautionsaftalen bliver indgået mellem kreditor og kautionisten, og kautionisten
bliver oftest valgt, fordi kautionist og låntager i forvejen er knyttet til hinanden
enten personligt eller økonomisk. De typiske kautionister er:
• Forældre, som kautionerer for deres børn.
• Ejer af virksomheden, som kautionerer for virksomheden.
• Moderselskabet, som kautionerer overfor datterselskabet eller omvendt.
• En tidligere debitor på et lån, som i nogle tilfælde må indtræde som kautionist for at komme ud af låneforholdet. Se nedenfor PIA 822/2009.
afgørel se

PIA 822/2009 – Den uinteresserede interessent
Klager (datter) var født i 1975 og drev en virksomhed sammen med sin mor som interessentskab. Datteren
ville ikke længere arbejde sammen med sin mor, og hun ønskede derfor at udtræde af virksomheden, som
skulle videreføres af moderen alene.
Virksomheden have en kassekredit på ca. 605.000 kr., som I/S’et hæftede for. Kreditten blev omlagt til et
erhvervslån samme dag, som datteren udtrådte af virksomheden, og debitor var herefter virksomheden
v/moderen. Datteren underskrev et dokument, hvor hun påtog sig at kautionere for erhvervslånet. Lånet
blev misligholdt, og banken krævede gælden betalt af datteren.
Datteren mente, kautionen skulle tilsidesættes, fordi hun ikke havde fået oplysninger om virksomhedens
økonomi fra banken, og fordi hun var meget ung og under revalidering. Banken holdt fast i datterens kautionsløfte, da hun selv havde underskrevet det og i øvrigt kendte til virksomhedens økonomi.
Pengeinstitutankenævnet mente ikke, kautionen skulle tilsidesættes, da den afløste datterens hæftelse
for virksomhedens gæld. Datteren var ikke blevet stillet dårligere ved kautionen, end da hun hæftede for
gælden.
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Sammenligning mellem privat kaution og erhvervskaution
Privat kaution

Erhvervskaution

Kautionisten ejer en del af den
virksomhed, der kautioneres for
– bestemmende indflydelse er
afgørende.

Ejer kautionisten mindre end 50 % af
virksomheden, er det som udgangspunkt privat kaution.

Ejer kautionisten mere end 50 %
af virksomheden, er det erhvervs
kaution.

Arbejde i virksomheden

Ubetydelig stilling uden indflydelse på
driften, så er der stadig en privat kaution.

Har kautionisten en ledende
stilling i virksomheden, kan det
være en erhvervskaution, selvom kautionisten ejer mindre end
50 % af virksomheden.

Indsigt i økonomien

Ingen indsigt i virksomhedens økonomi
taler for en privat kaution.

Har kautionisten stor indsigt i
virksomhedens økonomi, kan det
være en erhvervskaution selvom
ejerandelen er under 50 %.

Ejerandel under 10 %

Er ejerandelen lille i forhold til andres
ejerandel, er der ikke tale om bestemmende indflydelse, og kautionen er privat.

Fig. 17.3 Sammenligning mellem privat kaution og erhvervskaution.

Ofte vil begge ægtefæller stille kaution for den ene ægtefælles virksomhed. Er
manden eneanpartshaver i selskabet, vil hans kaution være en erhvervskaution.
Hustruens kaution er en privat kaution, da hun ikke ejer noget af virksomheden.
Selvom hustruen arbejder i virksomheden, er det ikke en erhvervskaution. Det
kan kun være en erhvervskaution, hvis hustruen samtidig ejer en del af selskabet.

Ægtefæller

afgørel se

PIA 389/2003 – Aktionærernes akavede kaution
Aktieselskabet K fik i december 2000 en kassekredit på 500.000 kr. som aktionærerne A, B, C og D kautionerede for. A og B ejede hver 9 % af aktiekapitalen, C ejede 5 % og D ejede 2 %. Resten af aktierne var ejet af
andre aktionærer, som ikke kautionerede.
Kautionerne var begrænset i forhold til deres ejerandel, så A og B kautionerede hver for 45.000 kr., C for
25.000 kr. og D for 10.000 kr. Forpligtelsen til at kautionere for selskabet, fremgik af en aktionæroverenskomst, som aktionærerne havde underskrevet. A, B, C og D var ansat i selskabet, og B var tillige bestyrelsesmedlem.
Selskabet gik konkurs i februar 2003, og banken anmodede herefter kautionister om indbetaling af deres
kautionsforpligtelser.
De fire aktionærer klagede over, at de ikke var blevet oplyst og vejledt som påkrævet, og at banken derfor
ikke kunne kræve indbetaling af kautionen.
Pengeinstitutankenævnet fandt, at klagerne skulle betragtes som privat kautionister – uanset deres ejerandel i virksomheden. Til gengæld mente ankenævnet ikke, at klagerne kunne frigives fra deres kautionsløfter, fordi alle fire havde stor indsigt i selskabets økonomi som følge af deres arbejde i virksomheden.
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a fgørelse

U2010.1628H – Forældrenes letsindige løfte
Ægtefællerne A og B underskrev i 2001 en aftale om selvskyldnerkaution på i alt 750.000 kr. for sønnen,
gårdejer Js gæld til banken. Gælden bestod af en driftskredit på 250.000 kr. og et lån på 1,5 mio. kr., som
skulle finansiere en samlet aftale med sønnens kreditorer. Gårdens økonomi var så dårlig, at aftalen med
kreditorerne og lånet var en forudsætning for, at driften på gården kunne videreføres. Banken ville kun yde
lånet, hvis forældrene stillede kaution.
Forældrene var særdeles godt bekendt med sønnens økonomiske situation, og især faderen havde deltaget
i forhandlingerne med banken. Faderen var tekstilarbejder og ejede ikke noget, og moderen var på efterløn
og ejede et hus med en friværdi på ca. 350.000 kr.
Driften på gården fortsatte med at give underskud, og sønnen kunne ikke tilbagebetale lånet. Banken krævede herefter lånet betalt af kautionisterne, men forældrene krævede kautionen tilsidesat.
Højesteret lagde vægt på, at forældrene – uanset at de fuldt ud var bekendt med sønnens økonomiske
situation og løbende blev orienteret af banken, absolut ville hjælpe deres søn.
Højesteret hæftede sig ved misforholdet mellem kautionens størrelse og forældrenes økonomi. A og Bs “aktuelle og fremtidige økonomiske formåen indebar, at der ikke var nogen realistisk udsigt til, at de
ville kunne komme i nærheden af at kunne opfylde en kautionsforpligtelse på 750.000 kr.”
Da kautionen blev aftalt havde A+B en formue på i alt 350.000 kr., som var friværdien i huset. Under de
omstændigheder fandt Højesteret, at det ville være urimeligt at gøre kautionsforpligtelsen gældende fuldt
ud, jf. AFTL § 36.
A og Bs kaution blev herefter nedsat til 350.000 kr. Banken kunne derfor kræve, at forældrene betalte
350.000 kr. af sønnens gæld.

Kautionsoversigt
Kautionstype

Indhold

Simpel kaution

Kan først gøres gældende, når det er dokumenteret, at debitor
ikke kan betale gælden.

Selvskyldnerkaution

Kan gøres gældende, når debitor misligholder lånet.

Tabskaution

Kan gøres gældende efter udtømmende retsforfølgning.

Begrænset kaution

Omfatter hele gælden med et maksimalt beløb.

Delkaution

Kautionen omfatter en bestemt del af gælden.

Samkaution

Flere kautionister for samme gældsforhold under forudsætning af, at andre kautionister også har kautioneret.

Medkaution

Flere kautionister for samme gældsforhold stillet uafhængigt
af hinanden.

Efterkaution

Kaution stillet overfor kreditor som effektueres, når hovedkautionist ikke kan betale.

Fig. 17.4 Kautionsoversigt over kautionsformer.

De forskellige kautioner bliver beskrevet i det følgende.

428 · KAUTION · KAPITEL 17

Tredjemandspant
Pantsætter / Ægtefælle
til eneanpartshaver

Ejer 100 %

Kautionist /
Eneanpartshaver

Låntager / Aps
Pant

Lån

Kaution

Bank

Fig. 17.5 Eksempel på tredjemandspant.

Selvskyldnerkaution

Tvangsfuldbyrdelses
klausul

Tabskaution

En kaution er som udgangspunkt en simpel kaution. En simpel kaution kan fx
formuleres som “Jens Hansen indestår som kautionist for gældens betaling”. Hvis kautionen skal være noget andet end en simpel kaution, fx en selvskyldnerkaution,
skal det specifikt angives i kautionsaftalen.
En selvskyldnerkaution kan fx formuleres som: “Jens Hansen indestår som
selvskyldnerkautionist for gældens betaling”. Hvis kautionen skal stilles overfor en
bank, vil banken som hovedregel kræve en selvskyldnerkaution, og det er allerede
beskrevet i bankens standarddokumenter. På den måde bliver selvskyldnerkaution det praktiske udgangspunkt. En selvskyldnerkaution kan gøres gældende overfor kautionisten allerede når debitor misligholder lånet. Kreditor behøver ikke
at retsforfølge debitor, før kreditor kan bede kautionisten indfri kautionen. En
selvskyldnerkaution kan være tilstrækkeligt grundlag for at foretage udlæg hos
kautionisten, uden at kreditor skal have dom for beløbet først. Det kræver, at der i
låneaftalen er indsat en tvangsfuldbyrdelsesklausul, og at selvskyldnerkautionen er skrevet på selve låneaftalen, jf. RPL § 478, stk. 4. En tvangsfuldbyrdelsesklausul er en sætning i dokumentet om, at man kan anvende dokumentet direkte
til at inddrive gælden, fx “gældsbrevet er eksigibelt jf. RPL § 478”.
En tredje type kaution, der sjældent anvendes er tabskaution. Kautionsforpligtelsen kan først gøres gældende, når det endelige tab i forholdet mellem kreditor
og låntager er gjort op. Alle sikkerheder skal realiseres først, det vil sige andre
kautionister skal opkræves, og pantsatte aktiver skal sælges. Kautionen minder
om simpel kaution, men før en tabskaution kan kræves betalt, skal kreditor søge
fyldestgørelse i eventuel tredjemandspant. En simpel kaution kan kræves betalt
før tredjemandspantet realiseres.

3.2 For hvilket beløb kan kautionen gøres gældende?
Alskyldserklæring
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Det er angivet i kautionsaftalen, hvilke forpligtelser kautionen er stillet for. Forpligtelserne kan nævnes specifikt, men der kan også stå, at kautionisten hæfter for
ethvert krav kreditor har eller senere får mod låntager. Det sidste er en alskyldserklæring.
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Flere kautionister
Kautionist 1
Kreditor
Kautionist 2
Hovedskyldner /
debitor

Kautionist 3

Fig. 17.6 Flere kautionister kan kautionere for samme gældsforhold – enten som samkautionister eller medkautionister.

Solidarisk hæftelse

Regresret

Er der tale om samkaution, kan banken ikke frigive en af kautionisterne for kautionsløftet, uden det har indflydelse på de andre samkautionisters hæftelse. Det
kan være en forudsætning for kautionisten, at den anden kautionist også hæfter,
så hvis en kautionist bliver frigivet, vil den anden samkautionist også være frigivet for kautionen. Samme afhængighed er der ikke for medkautionister, der ikke
har stillet kaution med en forudsætning om, at andre også kautionerede. Her kan
banken frigive en kaution, uden det har betydning for de øvrige medkautionister.
Hvis der ikke står andet i kautionsaftalen, hæfter både samkautionister og
medkautionister solidarisk, jf. gældsbrevsloven (GBL) § 61, jf. § 2, stk. 1. Det indebærer, at kreditor kan vælge, hvilken af kautionisterne han vil kræve betaling
fra. Hver af kautionisterne hæfter for hele beløbet overfor kreditor. En for alle,
og alle for en.
Har kreditor fået betaling af hele debitors gæld hos en af kautionisterne, vil denne
kautionist have regresret mod de andre kautionister. Kautionisten, der har betalt,
har et krav mod de øvrige kautionister, så de i sidste ende kommer til at betale lige
meget, jf. GBL § 61, jf. § 2, stk. 2.
E ksem pel

Nikolajs forældre var begge kautionister for Nikolajs gæld, som på misligholdelsestidspunktet var på 200.000 kr.
Begge forældre havde kautioneret for hele gælden, men banken havde krævet
alle 200.000 kr. af Nikolajs far, som betalte. Nikolajs far har nu et regreskrav mod
Nikolajs mor på 100.000 kr.

Når flere har kautioneret for den samme gæld, og en af kautionisterne har betalt
gælden, har denne kautionist regresret mod de andre kautionister. Hvis en af de
andre kautionister er insolvent, har det betydning for regresretten mod de øvrige
kautionister.
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Eksempel

Kautionist 1
		

Kautionist 2

Kreditor

Kautionist 3
Kautionist 4

Fire kautionister har alle kautioneret for den samme gæld på 600.000 kr. Den ene
kautionist har betalt alle 600.000 kr. til kreditor, men da de hæfter solidarisk, har
denne kautionist et krav på de andre kautionister, så alle ender med at betale
150.000 kr.
Hvad sker der, hvis den ene kautionist er insolvent og ikke kan betale noget –
hvem skal betale hans 150.000 kr.?
Svar: Når kautionisterne hæfter solidarisk, kommer de alle til at betale for den
kautionist, der er insolvent, så de tre betalingsdygtige kautionister ender med at
betale 200.000 kr. hver.

Hvis der er flere kautionister for et gældsforhold, kan de i stedet for at hæfte solidarisk aftale med kreditor, at kautionisterne skal hæfte pro rata = for en del.
Kreditor kan så kun kræve en del af gælden hos hver kautionist, se fig. 17.7.
Pro rata hæftelse

Kreditor

Lån 800.000 kr.

Hovedskyldner /
debitor

Kautionist 1
¼
200.000 kr.
Kautionist 2
½
400.000 kr.
Kautionist 3
¼
200.000 kr.

Fig. 17.7 Flere kautionister hæfter pro rata.

Ved pro rata hæftelse har det ikke betydning, om en af kautionisterne bliver
insolvent. Kautionisterne hæfter stadig kun hver for sin del.
Begrænsningen i kautionen kan angives som en brøkdel/procentdel eller som
et beløb, og det er muligt, at kautionisterne tilsammen hæfter for mere end 100 %.
Kreditor kan dog kun få dækket gælden én gang.
Ønsker banken flere kautionister til sikkerhed for lånet, men vil kautionisterne
betale i en bestemt rækkefølge, kan man lave en efterkaution. En efterkautionist
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kan fx være eneanpartshaverens ægtefælle, som indestår for, at eneanpartshaveren opfylder sin kautionsforpligtelse, se fig. 17.8. Ægtefællen kommer først til at
betale, hvis eneanpartshaveren ikke kan. Efterkautionen følger de almindelige
kautionsregler og kan fx oprettes som simpel kaution eller selvskyldnerkaution.
Efterkaution
Kreditor / Bank

1

Hovedkautionist /
Eneanpartshaver

2
Hovedskyldner /
debitor / ApS

Efterkautionist
Ægtefælle til
eneanpartshaver

Fig. 17.8 Både hovedkautionisten og efterkautionisten hæfter overfor kreditor.

De forskellige kautioner kan kombineres, på den måde kreditor og kautionisten
kan blive enige om. Hovedkautionisten kan være selvskyldnerkautionist, og efterkautionen kan være en begrænset kaution. Mulighederne er utallige.

4. Kautionens ophør
Hvis kreditor har bedt kautionisten indfri kautionen, og kautionisten har betalt,
gælder kautionsaftalen ikke mere. Kautionisten kan kun komme til at betale en
gang. Men kautionen kan også ophøre af andre grunde:
• Gælden, der kautioneres for, indfries eller eftergives, se afsnit 4.1
• Private kautioner bortfalder efter en særlig frist, jf. FIL § 48, stk. 6,
se afsnit 4.2
• Bortfald efter kreditors passivitet, se afsnit 4.3
• Kautionen forældes, se afsnit 4.4
• Kautionisten opsiger sin forpligtelse, se afsnit 4.5

4.1 Hovedforpligtelsens ophør
Gælden betalt
Gælden eftergivet
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Er der kautioneret for en gæld, som låntager nu har betalt tilbage, er kautionen
ophørt. Det gælder uanset om låntager betalte frivilligt eller efter retsforfølgning.
Hvis kreditor har opgivet at få sine penge igen og har eftergivet gælden overfor låntager, er kautionen også ophørt. Vil kreditor fastholde kautionen, skal han
ikke eftergive overfor låntager.
Hvis låntager opnår tvangsakkord i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling, vil akkorden ikke have indflydelse på kautionistens hæftelse, jf. konkursloven § 14, stk. 3. Tvangsakkorden indebærer, at kreditors krav mod låntager
bliver nedsat, fx til 20 % af gælden. Men kreditor kan på trods af tvangsakkorden
stadig kræve det fulde gældsbeløb betalt af kautionisten.
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muligt at finde yderligere sikkerhed for gælden. Det samme gælder, hvis kautionisten bliver ude af stand til at betale.

5. Kautionistens krav på låntager
Kautionistens regresret

Når en kautionist har indfriet
kautionen og betalt kreditor det
1. Kreditor har krav på låntager
skyldige beløb, har kautionisten
		
+
2. Låntager misligholder
et tilsvarende krav mod låntager
		
+
– regresret. Det sker i følgende
3. Kreditor kræver kautionen indfriet
rækkefølge:
		
+
Kautionisten får, ved at betale
4. Kautionisten betaler kreditor
kreditor, regresret overfor lånta
ger, kautionisten indtræder i kre= Kautionisten har krav på låntager
di
tors krav mod låntager. Det
betyder også, at hvis kreditor Fig. 17.9 Kautionistens regresret.
udover kautionen fx også havde
pant for gælden, kan kautionisten indtræde i kreditors panteret ved at indfri hele
gælden. Det vil så være op til kautionisten at afgøre, om eller hvornår det pantsatte aktiv skal sælges. Se mere om pant i kapitel 19.
af g ø r else

U1996.321V – Farmors indtrædelsesret
Farmor havde i 1986 og 1988 kautioneret for to lån, som sønnen havde optaget i
en bank. Sønnen havde i 1987 pantsat en livsforsikring til banken til sikkerhed
for samme gæld. I 1989 indfriede farmor de lån, hun havde kautioneret for, og fik
dermed et krav mod sønnen.
Sønnen døde i 1993, og livsforsikringen blev udbetalt til banken. Banken fik
dækning for hele sit tilgodehavende, og resten af livsforsikringssummen blev
deponeret, fordi der var en tvist om, hvem der havde ret til beløbet. Sønnens to
børn mente, de havde retten til forsikringssummen, mens farmor mente, hun
var indtrådt i bankens sikkerhed.
Landsretten afgjorde sagen med at give farmor ret til forsikringssummen, da
hun var indtrådt i sikkerheden ved at indfri lånene i 1989. Dette gjaldt også selvom livsforsikringen ikke var pantsat på det tidspunkt, farmor stillede kaution.

I enkelte tilfælde kan kautionisten ikke gøre regres mod låntager, fx hvis:
• Kautionisten vidste, at fordringen var ugyldig, fordi skyldner var umyndig.
• Fordringen er eftergivet helt eller delvist ved tvangsakkord, jf. konkursloven
§ 14.
Forældelse
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Kautionistens regreskrav forældes efter forældelsesloven § 12. Kautionisten indtræder herefter i kreditors retsstilling efter forældelsesloven. Under særlige omstændigheder kan regreskravets forældelse forlænges med 1 år, jf. forældelsesloven
§ 12, stk. 2.
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dom skal stille en garanti for betaling af købesummen over for sælger, så sælger
har sikkerhed for, at køber er god for pengene.
Garantistillelse
Garant
Bank

Garanti for købesum

Lån til købesum
Garantirekvirent
Køber

Købsaftale

Beneficiant
Sælger

Fig. 17.10 Parterne i en garantistillelse.

Garantirekvirent

Garant
Beneficiant
Regaranti

Den, der anmoder om garantien, kaldes garantirekvirent. Det er fx køber af
den faste ejendom, som bestiller en købesumsgaranti i sin bank. Banken stiller
garantien, dvs. banken indestår for at betale købesummen, hvis betingelserne i
købsaftalen bliver opfyldt. Garantistiller i dette tilfælde banken kaldes garant.
Banken udsteder garantien til beneficianten, som har glæde af garantien, hvis
den kommer til udbetaling.
Når banken bliver bedt om at stille en garanti, skal garantirekvirenten samtidig
stille en regaranti overfor banken. Banken stiller garanti overfor beneficianten,
så beneficianten er sikker på at få sine penge. Hvis garantien kommer til udbetaling, skal banken sørge for at betale beneficianten, men med en regaranti er det
muligt for banken at rette kravet videre mod garantirekvirenten. Det bliver altså
i sidste ende garantirekvirenten, der kommer til at betale.
Der er to typer af garantier:
• Anfordringsgaranti
• Betinget garanti

Anfordringsgaranti

Betinget garanti
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En anfordringsgaranti kommer til udbetaling på anfordring, dvs. når garanten
bliver bedt om det. Det betyder at beneficianten ikke skal dokumentere, at aftalen
med garantirekvirenten er misligholdt. En anfordringsgaranti giver derfor ikke
banken mulighed for at holde på pengene. Garantibeløbet skal udbetales til beneficianten, når anmodningen kommer frem til banken.
I nogle kontraktsforhold er det mere sædvanligt at anvende en betinget garanti, som kun kommer til udbetaling, når betingelserne er opfyldt. Købesumsgarantien kommer til udbetaling, hvis køber ikke overholder sine forpligtelser
i forbindelse med købet af den faste ejendom. Garantien bliver oftest afløst af
deponering af købesummen på overtagelsesdagen og kommer derfor ikke til udbetaling. Læs mere om garantistillelse for køb af fast ejendom i kapitel 20.
Det er aftalen mellem garantirekvirenten og beneficianten, der bestemmer,
hvilken type garanti, der skal stilles.
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Kravets parter

Et pengekrav er typisk opstået ved, at der er indgået en aftale mellem de to
parter – skyldner og kreditor, se fig. 18.1.

Kravets parter

Skyldner
Kunde

Lån
afdrag og renter

Kreditor
Bank

Fig. 18.1 Kreditor (banken) har en fordring på skyldner (kunden), som skyldner skal betale
tilbage med afdrag og renter.

Solidarisk hæftelse

Regresret

Skyldners pligter

Der kan være mere end en skyldner på et gældsbrev, fx hvis to ægtefæller optager et fælleslån i banken. Hvis der ikke er aftalt noget andet i gældsbrevet, er det
udgangspunktet, at skyldnerne hæfter solidarisk for lånets betaling, jf. GBL § 2.
Skyldnerne er forpligtet “én for alle, og alle for én”. Det indebærer, at kreditor kan
vælge, hvilken af skyldnerne, han vil kræve betaling fra – begge ægtefæller kan
komme til at skulle betale hele gælden. Kreditor kan naturligvis aldrig få mere
end fuld dækning for sit krav.
Har kreditor fået dækning hos en af skyldnerne, vil denne skyldner have regresret mod de andre skyldnere. Regresret betyder, at den skyldner, der har betalt til kreditor, har et krav mod de øvrige skyldnere, så de i sidste ende kommer
til at betale lige meget, jf. GBL § 2, stk. 2.
En skyldner er forpligtet til at betale et bestemt beløb:
• I rette tid
• På rette sted
• På rette måde (betalingsmiddel)
• Til rette kreditor
Alle fire betingelser skal være opfyldt, før skyldner har overholdt sine betalingsforpligtelser overfor kreditor. Hvis skyldner ikke opfylder betingelserne, risikerer
han enten at skulle betale en gang til eller betale ekstra omkostninger.

1.1 Betaling i rette tid
Når skyldner skal betale i rette tid, skal han iagttage både:
• Forfaldstid, som er det tidspunkt, hvor skyldner har pligt til at betale (senest)
• Frigørelsestid, som er det tidspunkt, hvor skyldner har ret til at betale (tidligst)
Forfaldstid
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Det er oftest på forhånd aftalt, hvornår fordringen skal betales – forfaldstid. Det
er indført i lånedokumentet, eller det kan fremgå af fakturaen. Men hvis der ikke
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Når køber betaler med dankort i butikken, går pengestrømmen via både købers
og sælgers bank, før pengene står på sælgers konto.
Pilene i fig. 18.2 viser betalingstransaktionen efter køber har godkendt betalingen i sælgers kortlæser. X-bank hæver et beløb på købers konto og sender pengene til Y-bank, som sætter pengene på sælger konto. Transaktionen foretages af
den udbyder, fx nets, som sælger har indgået en indløsningsaftale med.

Transaktion med dankort
Udbyder
Købers X-bank

Betaler
Køber (Charlotte)

nets

Udbyder
Sælgers Y-bank

Betalingsmodtager
Sælger (SmartTøj)

Fig. 18.2 Transaktionen, som den ser ud, når køber betaler med dankort til sælger.

De fleste regler i betalingstjenesteloven handler om, hvilke krav udbyder af betalingstjenester skal opfylde. I denne gennemgang handler det dog primært om
forholdet mellem betaler og udbyder (banken). Reglerne i betalingstjenesteloven
er de samme for mange forskellige betalingstjenester fx dankort, netbank og mobilbank, men nedenfor er dankort anvendt som eksempel.
Når en bruger får udleveret et dankort, skal kortholder sørge for at beskytte
sikkerhedsforanstaltningerne – fx lære koden udenad, jf. BTL § 59. Brugeren forpligter sig også til at underrette udbyder (sin bank), så snart brugeren bliver opmærksom på tab eller uberettiget brug.
Hvis brugeren selv misbruger sit kort til betalinger, der ikke er dækning
for på kontoen, er det et forhold, der løses mellem udsteder og bruger. Banken vil
gøre den flittige dankortbruger opmærksom på overtrækket, og på et tidspunkt vil
banken spærre kortet.
Hvis kortholders eget misbrug af kortet, giver store overtræk på kontoen, har
banken også mulighed for at afvise betalingen. Det indebærer, at betalingsmodtager ikke får sine penge gennem kortholders bank, men må henvende sig til sin
kunde på anden måde.
Kortet kan blive brugt uberettiget, ved at andre end kortholder bruger det. Der
vil så være tale om en uautoriseret betalingstransaktion, jf. BTL § 57. Den, der
bruger kortet uden at have fået lov, er ansvarlig for det tab, kortindehaver har
som følge af misbruget. Ofte er det ikke muligt at finde misbrugeren, og her finder
reglerne om hæftelses- og ansvarsregler i betalingstjenesteloven anvendelse.
Hovedreglen er, at betalers udbyder hæfter for uberettiget brug – banken skal
dække tabet jf. BTL § 61.
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Eget misbrug af kort

Andres misbrug af kortet
– uautoriseret betalings
transaktion

Hovedregel: Banken
hæfter
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Forskellen på omsætningsgældsbreve og simple gældsbreve vil blive beskrevet i
de følgende afsnit og tydeliggør formålet med at have to slags gældsbreve. Reglerne om omsætningsgældsbreve beskytter omsætningen af gældsbrevet, dvs. kreditors muligheder for at sælge gældsbrevet videre til en ny kreditor. Beskyttelse
består i, at gældens størrelse fremgår af gældsbrevet. Simple gældsbreve har ikke
samme beskyttelse af omsætningen, og skyldner har fx mulighed for at gøre svage
indsigelser gældende overfor en senere køber af gældsbrevet.

3. Overdragelse af gældsbreve og simple fordringer
Fordringer og gældsbreve er aktiver, som kan sælges eller pantsættes ligesom en
aktie, en båd eller en fast ejendom. I forbindelse med overdragelser til eje eller
pant af fordringer og gældsbreve kan der opstå særlige problemstillinger, som vil
blive gennemgået i det følgende.

Forholdet mellem skyldner, kreditor og senere erhververe
B
Oprindelig kreditor/
Overdrager

C
Erhverver

D
Erhverver

A
Skyldner
Fig. 18.3 B har en fordring på A, og B sælger den videre til C. C sælger senere fordringen
videre til D.

Som det fremgår af fig. 18.3 kan der opstå konflikter mellem:
• A og B (Skyldner og oprindelig kreditor), afsnit 3.1
• B og C (overdrager og erhverver), afsnit 3.2
• A og C (skyldner og erhverver), afsnit 3.4
• B og D eller C og D (flere senere erhververe), afsnit 3.5

3.1 Forholdet mellem skyldner og oprindelig kreditor (A – B)

Indsigelser i forholdet
mellem kreditor og
skyldner
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Når skyldner har underskrevet et gældsbrev, har han indgået en bindende aftale
på de vilkår, der står i gældsbrevet. Det samme gælder andre typer fordringer –
der er indgået en aftale mellem skyldner og kreditor.
Skyldner kan have forskellige indsigelser overfor aftalen, som i særlige
tilfælde kan vise sig at være ugyldighedsgrunde fx falsk, forfalskning, svig eller
tvang. Gældsbrevet er forfalsket, hvis kreditor har rettet i dokumentet, så der ikke
længere står en gæld på 10.000 kr. men en gæld på 90.000 kr. Ugyldighedsgrundene er beskrevet i kapitel 3 om aftaler.
Skyldner kan have mange forskellige indsigelser overfor kreditor efter aftaleloven. Det indbyrdes forhold mellem skyldner og kreditor kan også være omfattet
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af forskellige andre love som købeloven, kreditaftaleloven mm. Situationen kan fx
være, at Jette har købt en bil af Jan, og i den forbindelse har Jette udstedt et gældsbrev til Jan for købesummen. Hvis bilen har fejl og mangler, kan Jette gøre køberetlige misligholdelsesbeføjelse gældende overfor Jan. Læs mere om mangler
i kapitel 7 afsnit 3.2.
Indsigelser i forholdet mellem den oprindelige kreditor og skyldner er ikke anderledes, fordi der er udstedt et gældsbrev, eller der er tale om en simpel fordring,
se fig. 18.4. Skyldner kan gøre alle indsigelser gældende fra det retsforhold, der
gav anledning til, at gældsbrevet blev underskrevet, jf. GBL § 1.

Køberetlig mislighol
delsesbeføjelse
Alle indsigelser gældende

Jan (bilsælger)
(Kreditor)
Indsigelser fx efter aftalelov
Jette (bilkøber)
(Skyldner)

Fig. 18.4 I forholdet mellem skyldner og kreditor kan skyldner have indsigelser over gældsforholdet.

I forholdet mellem kreditor og skyldner har det ikke betydning, om kravet er en
simpel fordring, et gældsbrev eller et pantebrev.

3.2 Forholdet mellem overdrager og erhverver (B-C)
Den oprindelige kreditor (B) på en fordring kan ønske at sælge kravet videre til en
erhverver (C), som så bliver den nye kreditor på fordringen, se fig. 18.5. Kreditor
kan have en interesse i at sælge fordringen videre enten for at opnå likviditet med
det samme eller for at undgå at skulle opkræve gælden selv.
	Overdrager	Erhverver
(Oprindelig kreditor)

Skyldner
(Skyldner)
Fig. 18.5 En fordring, der skifter kreditor. Erhververen køber fordringen af overdrageren, og
skyldner skal herefter betale til erhververen.

Fordringer kan være et aktiv, som kan ligge til sikkerhed for gæld som alle andre
typer af aktiver. Så på samme måde som fordringer kan sælges, kan den oprindelige kreditor pantsætte fordringerne til sikkerhed for fx en kassekredit i banken.
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Fig. 18.4 I forholdet mellem skyldner og kreditor kan skyldner have indsigelser over gældsforholdet.

I forholdet mellem kreditor og skyldner har det ikke betydning, om kravet er en
simpel fordring, et gældsbrev eller et pantebrev.

3.2 Forholdet mellem overdrager og erhverver (B-C)
Den oprindelige kreditor (B) på en fordring kan ønske at sælge kravet videre til en
erhverver (C), som så bliver den nye kreditor på fordringen, se fig. 18.5. Kreditor
kan have en interesse i at sælge fordringen videre enten for at opnå likviditet med
det samme eller for at undgå at skulle opkræve gælden selv.
	Overdrager	Erhverver
(Oprindelig kreditor)

Skyldner
(Skyldner)
Fig. 18.5 En fordring, der skifter kreditor. Erhververen køber fordringen af overdrageren, og
skyldner skal herefter betale til erhververen.

Fordringer kan være et aktiv, som kan ligge til sikkerhed for gæld som alle andre
typer af aktiver. Så på samme måde som fordringer kan sælges, kan den oprindelige kreditor pantsætte fordringerne til sikkerhed for fx en kassekredit i banken.
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Ejendomsforbehold

Det er også muligt for overdragers kreditorer at gøre udlæg i fordringer. Hvis
fordringen overdrages til eje (salg), skal den nye kreditor sørge for, at skyldner betaler til ham. Bliver fordringen derimod pantsat, kan panthaver vælge, at skyldner
kan fortsætte med at betale afdrag til oprindelig kreditor, og først når der er brug
for pantet, skal panthaver kræve betaling til sig selv. Pantsætning af fordringer
sker typisk som fakturabelåning, se nedenfor.
Købekontrakter, fx salg af bil med ejendomsforbehold, bliver jævnligt overdraget fra sælger til et finansieringsselskab. Bilkøber går ind til en bilsælger og
køber en bil på en købekontrakt, hvor han låner hovedparten af købesummen.
Bilsælger har lånepapirer fra tre forskellige finansieringsselskaber liggende, og
køber vælger den finansiering, han synes bedst om. Bilsælger formidler lånet og
tager ejendomsforbehold i bilen, så kunden kan køre hjem i sin bil. Bilsælgeren
overdrager købekontrakt til NemFinans, som overtager rettigheder og pligter efter købekontrakt. NemFinans vil herefter opkræve afdrag fra kunden.

Overdragelse af købekontrakt
Bilsælger
(Overdrager)

2. Salg af købekontrakt

NemFinans
(Erhverver)

Betaling for købekontrakt
1. Bil

Købekontrakt

Kunde
(Skyldner)

3. Betaling af ydelse

Fig. 18.6 Transaktionerne i forbindelse med salg af en simpel fordring, fx en købekontrakt.

Når en fordring overdrages, er rækkefølgen, som det ses af fig. 18.6:
1. Kunden køber en bil og underskriver en købekontrakt med et lån og et ejendomsforbehold.
2. Bilsælgeren overdrager købekontrakten til NemFinans, som betaler bilsælger for købekontrakten.
3. Kunden skal nu betale renter og afdrag til NemFinans.

Salg til underkurs

Ansvar for at fordringen
består
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Bilsælger opnår likviditet med det samme i stedet for afdrag over en længere
periode, og overlader besværet med at opkræve afdrag og renter til en anden.
NemFinans får indtjening på de renter og gebyrer kunden skal betale for lånet.
Derudover er det muligt, at NemFinans har købt købekontrakten fra sælger til
en kurs under 100, dvs. betalt mindre end gælden på købekontrakten. NemFinans køber fx fordringerne til kurs 80 og overtager herefter risikoen for skyldners
betalingsevne (kurs 80 betyder, at NemFinans betaler 80 kr. for hver 100 kr., der
skyldes på købekontrakten).
Bilsælgeren er ansvarlig for, at købekontrakten er en gyldig og gældende aftale.
I forholdet mellem overdrager (bilsælger) og en godtroende erhverver (NemFinans), skal overdrager indestå for, at fordringen består, jf. GBL § 9. Det betyder,
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at fx hvis skyldner allerede har betalt gælden, fordringen er forældet, eller hvis
fordringen er ugyldig, er det bilsælgeren, der skal erstatte NemFinans’ tab.
Det er ikke overdragerens ansvar, hvis skyldner ikke kan betale. Overdrager af
et gældsbrev eller en simpel fordring indestår kun for skyldners betalingsevne,
hvis det er aftalt med erhververen, jf. GBL § 10. Bilsælgeren har som overdrager
ikke ansvar for, at skyldner kan betale gælden tilbage. Hvis skyldner et halvt år
efter NemFinans har købt fordringen, ikke længere kan betale afdragene, er det
NemFinans, der får et tab, som gerne skulle være indregnet i den underkurs, (80
%), de har betalt for købekontrakterne. Hvis skyldner derimod betaler hele fordringen, har NemFinans tjent 20 % på kursen samt renter og gebyrer.
Fakturabelåning og factoring er en overdragelse af virksomhedens fordringer til enten eje eller pant. Formålet kan være at give virksomheden øget likviditet, eller at debitorporteføljen kan blive administreret af andre end virksomheden
selv. Overdragelsen af fordringen kaldes en transport.
Fakturabelåning sker oftest ved, at en bank får pant i en enkelt eller flere enkelte af virksomhedens store fakturaer, som endnu ikke er forfalden til betaling.
Kreditor (virksomheden) giver banken transport i fakturakravet, og skyldnerne skal
nu betale på en bestemt konto i banken. Skyldnerne skal modtage en meddelelse
om transporten, og det skal fremgå, hvor de kan betale med frigørende virkning.
På den måde får banken sikkerhed for, at betalingerne går ind på den rigtige konto
og eventuelt nedbringer den kassekredit, som transporten ligger til sikkerhed for.
Ønsker banken at få pant i mange eller alle virksomhedens fordringer, vil det typisk
ske som et fordringspant eller et virksomhedspant, der omfatter fordringer. Fordringspant og virksomhedspant skal tinglyses i personbogen, og det er ikke nødvendigt at orientere skyldner. Læs mere om fordringspant i kapitel 19, afsnit 3.

Ansvar for skyldners
betalingsevne

Transport
Fakturabelåning

Fakturabelåning
BedreByg
(Overdrager)
Krav på
betaling

Overdragelse af krav på betaling

Bank
(Erhverver)

vare

Entreprenør
(Skyldner)
Fig. 18.7 Banken får sikkerhed i BedreBygs udestående fordringer.

BedreByg er en tømmerhandel, som sælger materialer til tømrere og andre håndværkere. Håndværkerne køber på kredit hos BedreByg og får en gang om måneden sendt en faktura på de materialer, de har købt i den forløbne måned. Et par
kunder er store entreprenører, som får leveret mange varer på en gang, og som
har en betalingsfrist på 2 måneder. De krav på de store kunder har BedreByg
transporteret til banken som sikkerhed for BedreBygs kassekredit. Banken har
givet meddelelse til entreprenøren, så han nu kun kan betale med frigørende virkning til banken, jf. GBL § 31. Se under afsnit 3.3 om betalingslegitimation.
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Factoringordning

Factoringordninger omfatter typisk alle virksomhedens fakturakrav eller
alle af en bestemt slags. Aftalen om factoring indgås som regel med et særligt
factoringselskab fx NemFinans, og aftalen kan have forskellige formål:
• Administration af debitorportefølje, kundebogholderi mv.
• Inddrivelse af fordringer, der ikke bliver betalt til tiden – inkasso.
• Forsikring eller risikoafdækning, hvis det er aftalt, at factoringselskabet skal
overtage risikoen for, om kunderne betaler.
• Likviditet; factoringselskabet stiller likviditet til rådighed mod at få sikkerhed i fordringer eller ved at købe fordringerne.
Aftalen om factoring indgås mellem virksomheden og NemFinans og vedrører
virksomhedens krav på mange debitorer:

Factoring
2. Salg af fordringer
Virksomhed
(Overdrager)
1. Fakturaer

Betaling for fordringer

NemFinans
(Erhverver)

3. Betaling fra kunder
Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde
(Debitorer/skyldnere)
Fig. 18.8 Transaktionerne i en factoringaftale.

Når en virksomhed indgår en aftale om factoring, er rækkefølgen som vist i fig.
18.8:
1. Virksomheden har krav på betaling fra kunderne og sender en faktura.
2. Kravet efter fakturaerne overdrages til NemFinans
3. NemFinans opkræver betaling fra kunderne og fører debitorbogholderiet.

Pant i fakturakrav

Køb af fordringer
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Det vil fremgå af fakturaen, som sendes til skyldner, at kravet er overdraget til
NemFinans, og at betaling med frigørende virkning kun kan ske hertil.
Hvis NemFinans ikke har overtaget risikoen for, om skyldner kan betale, vil
NemFinans have sikkerhed i fakturakravene for den kredit, virksomheden har
fået stillet til rådighed. Spørgsmålet er herefter, hvor stor kreditten kan være, hvis
NemFinans ønsker fuld sikkerhed – hvor meget er pant i fakturakravene værd?
Er der 3.000 fakturakrav for i alt 1 mio. kr., er kravene ikke 1 mio. kr. værd, for
erfaringen viser, at det ikke er alle skyldnerne, der betaler fakturaen. Den kredit,
NemFinans stiller til rådighed for virksomheden, vil måske være 50 % af fordringernes beløb, fordi NemFinans har vurderet, at sikkerhedsværdien svarer til ca. 50
%. Kreditten vil herefter være ½ mio. kr., hvis der er fakturakrav for i alt 1 mio. kr.
Indeholder aftalen om factoring et køb af fordringerne, hvor risikoen for
skyldners betalingsevne er overgået til NemFinans, er spørgsmålet, hvad prisen
for fordringerne skal være. Er der fordringer for 1 mio. kr., vil NemFinans måske
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Denuntiationen kan være medvirkende til, at skyldner nu kan betale med frigørende virkning til erhververen Nemfinans, men det er ikke nødvendigvis
tilstrækkeligt, hvis aftalen mellem Jan Bilsælger og NemFinans viser sig at være
ugyldig. Det kan fx være tilfældet, hvis NemFinans har denuntieret overfor Jette,
uden at der er indgået en bindende aftale med Jan Bilsælger.
Hvis Jette vil være helt sikker på at betale med frigørende virkning til Nem
Finans, kan hun kræve dokumentation for, at fordringen er overdraget til Nem
Finans. Er overdragelsen sket skriftlig, kan Jette fx bede om at se overdragelsesdokumentet, og så vil hun være frigjort ved betalingen til NemFinans, uanset om Jan
Bilsælger kan gøre en svag ugyldighedsgrund gældende overfor NemFinans, jf.
GBL § 30.
De svage ugyldighedsgrunde, som Jan Bilsælger mister muligheden for at gøre
gældende er fx:
• Simpel tvang, AFTL § 29
• Svig, AFTL § 30
• Udnyttelse, AFTL § 31
• Fejlskrift, AFTL § 32
• I strid med almindelig hæderlighed, AFTL § 33

Betaling til erhverver

Viser det sig, at aftalen mellem Jan Bilsælger og NemFinans er ugyldig efter en
stærk ugyldighedsgrund fx falsk, vil skyldner ikke blive frigjort ved betaling til
erhverver.
Stærke ugyldighedsgrunde er fx:
• Falsk
• Forfalskning
• Voldelig tvang, AFTL § 28
• Manglende fuldmagt
• Umyndig, VML § 1

Stærk ugyldighedsgrund

Svag ugyldighedsgrund

Jan Bilsælger syntes ikke, at NemFinans ville betale nok for fordringen på Jette,
så han skrev ikke under på overdragelsesaftalen. NemFinans blev utålmodige og
efterlignede Jans underskrift på overdragelsesaftalen. NemFinans denuntierede
bagefter overfor Jette med krav om, at hun fremover skulle betale afdrag til NemFinans. Hvis Jette betaler afdrag til NemFinans, er det ikke med frigørende virkning, og hun skal betale samme afdrag igen til Jan Bilsælger, jf. GBL § 30, jf. § 17.

	Overdrager	Erhverver
(Oprindelig kreditor)
(Ny kreditor)

Skyldner
(Debitor)

Stærk
ugyldighedsgrund

Fig. 18.9 Er der en stærk ugyldighedsgrund mellem overdrager og erhverver, har overdrageren krav på betaling fra skyldner.
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E ksem pel

Jette har købt en brugt bil af Jan Bilsælger for 100.000 kr. Jette har ikke pengene
til bilen og underskriver derfor et simpelt gældsbrev, hvor det fremgår, at hun
skal betale 3000 kr. hver måned som rente og afdrag på lånet.
Jan Bilsælger sælger gældsbrevet videre til NemFinans, som Jette nu skal betale til.
Jan Bilsælger	NemFinans
(Oprindelig kreditor)
(Ny kreditor)

Jette
(Skyldner)

Det viser sig, at bilen er et sminket lig, har kørt flere kilometer end kilometertælleren viser og lækker olie fra motoren. Jette kan gøre mangler gældende efter
købeloven (KBL) og i sidste ende holde op med at betale afdragene til Jan efter
Kreditaftaleloven KAL.

Hvad sker der så med Jettes indsigelser, hvis Jan allerede har overdraget fordringen (lånet) til NemFinans? Kan skyldner opretholde sin indsigelse overfor JanBilsælger, eller fortabes den ved overdragelsen?
Svaret på de spørgsmål afhænger af, hvilken type kravet er – simpelt eller omsætningsbeskyttet.

Simple gældsbreve
– alle indsigelser bevares

3.4.1 Simple fordringer og simple gældsbreve
En skyldner efter en simpel fordring eller et simpelt gældsbrev kan gøre alle indsigelser gældende over for erhververen, uanset om erhververen kendte til indsigelsen eller ej, jf. GBL § 27, se fig. 18.10. Det har ikke betydning, om indsigelserne
er stærke eller svage ugyldighedsgrunde.

Jan Bilsælger
(Overdrager)

NemFinans
(Erhverver 1)

Erhverver 2
(Seneste kreditor)

	GBL § 1	GBL § 27	GBL § 27
Jette
(Skyldner)

Fig. 18.10 Valg af bestemmelse afhænger af, hvem skyldner er i konflikt med.
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E ksem pel

Efter Jan Bilsælger har overdraget låneaftalen til NemFinans, er Jette begyndt
at betale afdrag til NemFinans. Jette har i alt betalt 21.000 kr. til JanBilsælger og
6.000 kr. til NemFinans.
Bilen går i stykker, og da Jette afleverer bilen til mekanikeren, får hun at vide, at
bilen er meget ældre end Jan Bilsælger har oplyst, og at den har kørt 100.000 km
mere end kilometertælleren viser. Bilens værdi er højst 15.000 kr.
Jette bliver sur og holder op med at betale flere afdrag til NemFinans. Samtidig
sender Jette et brev til NemFinans med krav om, at de skal betale hende 12.000
kr., som hun mener, hun har betalt for meget for bilen.
Spørgsmål: Skal NemFinans betale 12.000 kr. til Jette?
Svar: NemFinans har kun modtaget 6.000 kr. og kan derfor ikke komme til at
betale Jette mere end det beløb. Skal Jette have flere penge retur, må hun kræve
det af Jan Bilsælger.

Factoring

Svage indsigelser
fortabes

I factoring forhold, hvor NemFinans har aftalt med fx Jan Bilsælger, at mange
simple fordringer overdrages til NemFinans efterhånden, som de opstår, vil der
typisk være indgået en aftale mellem Jan og NemFinans om, hvad der skal ske
med indsigelser fra skyldnerne. Fx kan Jan Bilsælger og NemFinans aftale, at hvis
der kommer indsigelser skal fordringen sælges tilbage til Jan Bilsælger uden tab
for NemFinans.
3.4.2 Omsætningsgældsbreve
Underskriver Jette et omsætningsgældsbrev skal hun være opmærksom på, at
mange indsigelser kan fortabes i forhold til en godtroende erhverver af gældsbrevet. Alle svage indsigelser går tabt for skyldner, når gældsbrevet overdrages jf.
GBL § 15 se fig. 18.11.

Jan Bilsælger
(Overdrager)

NemFinans
(Erhverver 1)

Erhverver 2
(Seneste kreditor)

	GBL § 1	GBL §§ 15-17	GBL §§ 15-17
Jette
(Skyldner)

Fig. 18.11 Valg af bestemmelse afhænger af, hvem skyldner er i konflikt med.

Skyldners mulighed for at gøre indsigelse overfor overdrager reguleres af GBL
§ 1, og mulighederne for at gøre indsigelser overfor en senere erhverver reguleres
af GBL §§ 15-17.
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Fortsat fra forrige side
Eksempel

Da Ole finder ud af, at Søren ikke har mistet sit arbejde, og at Erik har løjet for ham, vil Ole have sit gældsbrev tilbage. Ole mener aftalen med Erik var ugyldig og indgået ved svig, og Ole mener, at han har krav på
at få gældsbrevet tilbage fra Esther. Esther har på den anden side købt et gældsbrev i god tro og vil ikke
aflevere det til Ole uden videre.
Om det er Ole eller Esther, der har krav på gældsbrevet, afhænger af, hvilken type gældsbrev, der er tale om.

3.5.1 Simple fordringer og simple gældsbreve
For simple gældsbreve gælder, at erhverver ikke kan få bedre ret til gældsbrevet
end overdrageren, jf. GBL § 27, se fig. 18.12. Reglerne anvendes analogt på simple
fordringer.

Erhverver ikke bedre ret
end overdrager

GBL § 27
GBL § 27
	Ole	Erik	Esther
(Overdrager)
(Erhverver)
(Erhverver/seneste kreditor)
Svig
Søren
(Skyldner)

Fig. 18.12 Oles (Overdragers) indsigelser overfor Esther (senere erhverver) reguleres af GBL
§ 27.

Reglen om at erhverver ikke kan få bedre ret betyder, at Esther ikke kan få ret
til gældsbrevet, hvis Erik ikke havde ret til det. Da Ole er blevet snydt af Erik, er
aftalen mellem Ole og Erik ugyldig efter AFTL § 30, og når Erik ikke har ret til
gældsbrevet, kan Esther ikke fortrænge Ole indsigelse, jf. GBL § 27.
Der kan opstå flere forskellige rettigheder over gældsbrevet, hvis Ole har disponeret over samme gældsbrev mere end en gang – fx hvis han har solgt det til
to forskellige. Hvis der disponeres mere end en gang over den samme rettighed,
kaldes det dobbeltoverdragelse.
Sikringsakten, når en erhverver har købt et simpelt gældsbrev, er denuntiation – meddelelse, jf. GBL § 31. En erhverver skal beskytte sin ret overfor andre
erhververe og kreditorer ved at sende meddelelse om overdragelsen til skyldner.
Meddelelsen har virkning som sikringsakt, når den er kommet frem til skyldner,
og det er altså erhververens risiko, hvis skyldneren ikke får brevet med meddelelsen om, at skyldner nu skal betale til en anden.
Er der tale om dobbeltoverdragelse, hvor Ole først har solgt gældsbrevet til
Erik og bagefter til Esther (se fig. 18.13), er hovedreglen, at den, der har købt
gældsbrevet først, har ret til det. Den, der først har indgået aftale med overdrageren, har ret til gældsbrevet, medmindre den senere erhverver eller kreditor kan
fortrænge (ekstingvere) retten.
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Denuntiation

Hovedregel: Først i tid,
bedst i ret
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Erik

Ole
		

Esther

Søren
Fig. 18.13 Esthers mulighed for at fortrænge Eriks ret afgøres af GBL § 31.

Undtagelse:
Sikringsaktens
foretagelse

Købers beskyttelse
mod overdragerens
kreditorer

Beskyttelse af udlæg –
ingen sikringsakt

Omsætningsgældsbrev
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Esther kan fortrænge Eriks ret til gældsbrevet, selvom hun har købt det sidst, jf.
GBL § 31, hvis hun:
• Sender meddelelse (denuntiation) til Søren, om at afdrag fremover skal betales til hende, og
• Esters meddelelse kommer frem til Søren før Eriks meddelelse, og
• Ester er i god tro om Eriks ret til gældsbrevet på det tidspunkt, meddelelsen
kommer frem til Søren.
Erik kan sikre sin ret til gældsbrevet ved at denuntiere overfor Søren først. Hvis
Erik bliver opmærksom på Esthers køb af gældsbrevet, kan han stadig sikre sin ret
ved at denuntiere overfor Søren først. Erik behøver ikke være i god tro om Esters
køb af gældsbrevet, fordi E
 sthers ret er stiftet senere end hans egen – han skal
altså sørge for at holde fast i udgangspunktet: Først i tid bedst i ret, ved at sende
meddelelse om overdragelsen til Søren først. Når Erik finder ud af, at Esther har
købt samme gældsbrev, kan han også meddele Esther om sin ret. Hvis Esther derefter alligevel denuntierer overfor Søren, er hun ikke i god tro, og hun kan ikke
fortrænge Eriks ret til gældsbrevet.
Erik skal også sørge for at denuntiere overfor Søren for at sikre sig mod Oles
kreditorer. Hvis en af Oles kreditorer foretager udlæg i det simple gældsbrev,
skal Eriks meddelelse være kommet frem før udlæggets foretagelse, for at Erik
kan være sikker på at få ret til gældsbrevet. Meddelelsen (denuntiationen) er dokumentation for, at gældsbrevet er overdraget til Erik, og Oles kreditorer må foretage udlæg i andre aktiver.
Hvis udlægget derimod er foretaget, før overdragelsen af gældsbrevet til Erik
bliver aftalt, er der ikke krav om, at udlægshaver foretager en sikringsakt.
Udlægget bliver noteret i fogedbogen og er beskyttet i et år. Men hvis udlægshaver vil sikre sig skyldners betalinger efter gældsbrevet, skal udlægshaver sende
meddelelse til skyldner.
3.5.2 Omsætningsgældsbreve
Når et omsætningsgældsbrev bliver solgt til en ny kreditor, vil køber kunne fortrænge skyldners indsigelser overfor den oprindelige kreditor. Fig 18.14 viser situationen, hvor Søren har udstedt et omsætningsgældsbrev til Ole. Ole har solgt
gældsbrevet videre til Erik, og Esther har købt det af Erik. Ole mener, at aftalen
med Erik er ugyldig på grund af svig, og vil derfor have gældsbrevet tilbage. Ester
har købt gældsbrevet i god tro, og vil ikke aflevere det til Ole. Om det i eksemplet
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er Ole (overdrager) eller Esther (erhverver), der har krav på gældsbrevet reguleres af GBL § 14.
GBL § 14

GBL § 14

	Ole	Erik	Esther
(Overdrager)
(Erhverver)
(Seneste kreditor)
Søren
(Skyldner)

Svig

Fig. 18.14 Oles (Overdragers) indsigelser overfor Esther (senere erhverver) reguleres af
GBL § 14.

Esther kan fortrænge Oles indsigelse om, at aftalen mellem Ole og Erik er ugyldig fx på grund af svig samt beholde omsætningsgældsbrevet, hvis Esther:
• Er aftaleerhverver (ikke retsforfølgende kreditor).
• Er i god tro om Oles indsigelse.
• Har fået gældsbrevet udleveret fysisk.
• Har en berettiget forventning om, at overdragelsen fra Ole til Erik er gyldig.
Det er tilstrækkeligt, at Esther har grund til at tro, at Erik er den rigtige ejer
af gældsbrevet. Denne betingelse gælder ikke ihændehavergældsbreve.

Betingelser for at
fortrænge indsigelse

Alle fire betingelser skal være opfyldt, for at den senere erhverver kan fortrænge
skyldners indsigelser, jf. GBL § 14. Når betingelserne er opfyldt, kan både stærke
og svage indsigelser fortrænges, fx indsigelser om:
• At Erik ikke har betalt den aftalte købesum for gældsbrevet til Ole.
• At Ole kan gøre svage ugyldighedsgrunde som svig eller simpel tvang gældende overfor Erik.
• At Erik har stjålet gældsbrevet fra Ole, Ole er umyndig eller Erik har skrevet
en falsk overdragelsespåtegning på gældsbrevet.
Hvis Esther ikke var aftaleerhverver men i stedet retsforfølgende kreditor, er det
ikke muligt at fortrænge Oles indsigelse. Hvis Ester ikke have købt gældsbrevet
af Erik men i stedet foretaget udlæg i det som Eriks kreditor, skulle udlægget vige
for Oles indsigelse. Bestemmelsen i GBL § 14 beskytter kun aftaleerhververe og
ikke retsforfølgende kreditorer.
Hvis Ole har disponeret over samme gældsbrev mere end en gang – fx hvis
han har solgt det til to forskellige, er der tale om dobbeltoverdragelse, som også
reguleres af GBL § 14. Ole kan sælge gældsbrevet til en køber, han kan pantsætte
det, eller en af Oles kreditorer kan foretag udlæg i gældsbrevet. Alle tre typer af
rettigheder kan gribe ind i hinanden, og derfor er det vigtigt for den enkelte rettighedshaver at foretage sin sikringsakt, så han ikke risikerer at blive snydt for sin
rettighed.
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Eksempel

Søren har lånt penge af Ole og har udstedt et omsætningsgældsbrev på 50.000 kr. Ole har i et stykke tid
fået afdrag hver måned af Søren. Efter et års tid mangler Ole penge, og han forsøger at finde en køber til
gældsbrevet.
Erik kommer på besøg hos Ole, og de aftaler, at Erik skal købe gældsbrevet af Ole for 35.000 kr. Erik betaler
med det samme, men Ole kan ikke finde gældsbrevet, så de aftaler, at Erik skal komme forbi dagen efter.
Samme aften har Ole fundet gældsbrevet og har lagt det frem, så han kan huske at give det til Erik. Esther
kommer til middag og ser gældsbrevet, men hun ved ikke, at det er solgt til Erik. Ole fortæller lidt om sine
økonomiske vanskeligheder, og Esther tilbyder at købe det gældsbrev, der ligger fremme på bordet for
40.000 kr. Ole lader sig friste, og Esther betaler Ole med det samme og tager gældsbrevet med sig hjem.
		
Ole
		
Søren

Erik
Esther

Spørgsmål: Hvem har nu ret til gældsbrevet?
Svar: Esther, jf. GBL § 14

Hovedregel: Først i tid
bedst i ret
Undtagelse: Ester kan
fortrænge Eriks ret

Hovedreglen er, at den der først har købt gældsbrevet af Ole, har ret til det. Erik
har købt gældsbrevet først, så han har som udgangspunkt ret til det.
Men Esther kan fortrænge Eriks ret, hvis hun opfylder betingelserne i GBL §
14. Esther skal
1. Være aftaleerhverver,
2. Være i god tro om aftalen mellem Ole og Erik og
3. Have fået gældsbrevet i hænde, dvs. i sin besiddelse.

Købers beskyttelse mod
overdragerens kreditorer

Når Erik har købt gældsbrevet af Ole, kan Oles kreditorer ikke få udlæg i gældsbrevet efter det tidspunkt, hvor Erik og Ole er blevet enige om salget, se fig. 18.15.
En køber af et gældsbrev er beskyttet mod sælgers kreditorer fra aftalens
indgåelse, hvis det er tydeligt hvilket gældsbrev, der er solgt.

		

Erik

Ole
		

Kreditor

Søren
Fig. 18.15 Erik er beskyttet mod Oles kreditorer fra aftalens indgåelse.

Panthavers beskyttelse
mod kreditorer
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Har Erik ikke købt gældsbrevet af Ole men i stedet fået pant i det, fx som sikkerhed for et lån, er Erik panthaver og ikke køber. Sikringsakten for panthaver er
rådighedsberøvelse, så Erik skal sørge for at få gældsbrevet udleveret. Erik (panthaver) er først sikret mod Oles (pantsætters) kreditorer på det tidspunkt, Erik har
fået gældsbrevet i hånden, jf. GBL § 22 – se fig. 18.16.
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Ole (pantsætter)
		

Erik (Panthaver)
GBL § 22
Kreditor

Søren
Fig. 18.16 Panthavers beskyttelse mod overdragens kreditorer er reguleret af GBL § 22.

Udlæg er beskyttet et år fra udlæggets foretagelse, og udlægget er beskyttet
mod andre kreditorer fra det tidspunkt, udlægget er foretaget. En udlægshaver
skal dog sørge for, at gældsbrevet udleveres til Fogedretten, for at være sikret mod
overdragers købere i god tro, jf. GBL § 14. Derfor har Fogedretten pligt til at tage
gældsbrevet i forvaring, jf. RPL § 523, stk. 2.

Udlægshavers beskyttel
se mod andre kreditorer

Eksempel

Søren har lånt penge af Ole og har udstedt et gældsbrev på 50.000 kr. Ole har i et
stykke tid fået afdrag hver måned af Søren. Efter et års tid mangler Ole penge, og
han forsøger at finde en køber til gældsbrevet.
Det lykkes ikke hurtigt nok for Ole at finde en køber, så en af Oles kreditorer,
Erik, foretager udlæg i Oles gældsbrev. Dagen efter udlægget er foretaget, kommer Esther forbi hos Ole, og uden at kende noget til udlægget køber hun samme
gældsbrev af Ole.
Spørgsmål: Er det Erik eller Esther, der har ret til gældsbrevet?
Svar: Hvis Esther har fået udleveret gældsbrevet i god tro om Eriks ret, vil hun
fortrænge Eriks udlæg og få ret til gældsbrevet.
		

Erik (Udlægshaver)

Ole (Pantsætter)
		

Esther (Køber)

Søren

4. Pantebreve
En særlig type gældsbreve indeholder en indbygget sikkerhed, så kreditor har
andet og mere end skyldner at holde sig til, når gælden skal betales tilbage – det
kaldes pantebreve. Pantebrevet har som almindelige gældsbreve en kreditor og
en skyldner, men pantebrevet indeholder samtidig en bestemmelse om pant i et
aktiv fx fast ejendom. Pantet indebærer, at hvis skyldner ikke betaler afdrag til
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Bestemmelsen i TL § 27a, stk. 1 beskytter kun erhververen, det vil sige en, der har
indgået en aftale med overdrageren. Det indebærer, at kreditorer eller arvinger
ikke kan fortrænge skyldners indsigelser – de har nemlig ikke indgået en aftale
med overdrager.
Skyldner bevarer de stærke indsigelser – også overfor en godtroende erhverver af et tinglyst negotiabelt pantebrev, jf. TL § 27a, stk. 2. Indsigelser overfor tinglyste negotiable pantebreve og omsætningsgældsbreve skal behandles ens. TL
§ 27a, stk. 2 henviser til GBL §§ 16 og 17, som er beskrevet ovenfor i afsnit 3.4 under
omsætningsgældsbreve.
En væsentlig forskel mellem tinglyste negotiable pantebreve og omsætningsgældsbreve er kravet om, at tingbogen altid viser det rigtige. Hvis en godtroende
erhverver af et tinglyst negotiabelt pantebrev skal respektere en indsigelse fra
skyldner efter TL § 27a, stk. 2, kan han få erstatning fra Statskassen, jf. TL § 31. Det
skyldes, at en erhverver skal kunne stole på det, der står i tingbogen, og lider han
tab, fordi Tingbogen viser noget urigtigt, betaler Statskassen erstatning.

Ikke kreditor eller arving

Stærke indsigelser

Erstatning

4.5 Konflikter med en senere erhverver (C-D)
4.5.1 Simpelt pantebrev
Konflikter mellem flere erhververe eller kreditorer af et simpelt pantebrev skal
behandles på samme måde, som var det et simpelt gældsbrev, jf. GBL § 26,
stk. 2. Reglerne om simple gældsbreve finder også anvendelse på simple pantebreve.
Som udgangspunkt bevarer skyldner alle indsigelser overfor en senere erhverver, jf. GBL § 27. Fig 18.17 viser situationen, hvor Søren har udstedt et simpelt pantebrev til Ole. Ole har solgt pantebrevet videre til Erik, og Esther har købt det
af Erik. Ole mener, at aftalen med Erik er ugyldig på grund af svig, og vil derfor
have pantebrevet tilbage. Ester har købt gældsbrevet i god tro, og vil ikke aflevere
det til Ole. Oles indsigelse over for Erik kan også gøres gældende overfor Esther.
Esther må derfor tåle, at Ole skal have pantebrevet tilbage, og Esther må rette sit
krav mod Erik.
GBL § 27

Simpelt pantebrev som
simpelt gældsbrev

GBL § 27

	Ole	Erik	Esther
(Overdrager)
(Erhverver)
(Erhverver/seneste kreditor)
Søren
(Skyldner)

Svig

Fig. 18.17 Oles (overdragers) indsigelser overfor Esther (senere erhverver) reguleres af GBL
§ 27.

Hvis Ole disponerer over pantebrevet mere end en gang – fx sælger det først
til Erik og herefter til Esther, vil konflikten blive behandlet efter TL § 1, stk. 2, hvis
pantebrevet har pant i fast ejendom – se fig. 18.18.
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Ole		

Erik
TL § 1

		

Esther

Søren
Fig. 18.18 Erik skal sørge for at tinglyse sin ret for at sikre sig mod dobbeltoverdragelse, jf.
TL § 1, stk. 2.

Erik beskytter sin ret over pantebrevet ved tinglysning – han er først i tid og behøver ikke være i god tro om andre rettigheder, der er stiftet senere. Esther kan
fortrænge Eriks ret, hvis:
• Erik ikke har tinglyst, men
• Esther tinglyser først.
• Hvis Esther er aftaleerhverver, skal hun være i god tro. Hvis Esther er kreditor, er der ikke krav om god tro. En kreditor kan godt fortrænge Eriks ret,
selvom kreditor er i ond tro.
De samme regler om dobbeltoverdragelse gælder, uanset hvad pantebrevet har
pant i, og uanset om pantebrevet er negotiabelt eller simpelt. Sikringsakten er
tinglysning uanset den pantsatte genstand, men henvisning til bestemmelsen er
forskellig:
• Fast ejendom – TL § 1, stk. 2
• Motorkøretøjer – TL § 42d, stk. 7
• Andelslejlighed – TL § 42j, stk. 7
• Almindeligt løsøre – TL § 47, stk. 6
4.5.2 Negotiabelt pantebrev
Når et tinglyst pantebrev med pant i fast ejendom sælges videre til en erhverver,
skal overdragerens indsigelser behandles på samme måde, som var det et omsætningsgældsbrev, jf. TL § 27b. Bestemmelsen i TL § 27b svarer til GBL § 14, se afsnit
3.5. Forskellen er kun, at omsætningsgældsbrevet er fysisk, og pantebrevet er digitalt. Derfor er sikringsakten ikke rådighedsberøvelse men i stedet tinglysning.
TL § 27b

TL § 27b

	Ole	Erik	Esther
(Overdrager)
(Erhverver)
(Seneste kreditor)
Søren
(Skyldner)

Svig

Fig. 18.19 Oles (overdragers) indsigelser overfor Esther (senere erhverver) reguleres af TL
§ 27b.
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Ole har en indsigelse om, at aftalen med Erik er ugyldig. Erik har fx begået svig
mod Ole, eller måske forfalsket Oles underskrift, se fig. 18.19. Erik har solgt pantebrevet videre til Ester, og spørgsmålet er derfor, om Ole kan gøre sin indsigelse
gældende overfor Ester, eller om Ester fortrænger Oles indsigelse om Eriks svig.
Esther kan fortrænge Oles indsigelse om, at overdragelsen til Erik var ugyldig
og beholde pantebrevet, hvis Esther:
• Er aftaleerhverver (ikke retsforfølgende kreditor)
• Er i god tro om Oles indsigelse, jf. TL § 5
• Har fået tinglyst sin ret til pantebrevet
• Har købt rettigheden til pantebrevet af Erik, som stod som rettighedshaver
i tingbogen
Det er derfor afgørende, at en køber af et pantebrev husker at kontrollere, hvad
der står i tingbogen og selv får tinglyst sin ret.
Hvis et negotiabelt pantbrev overdrages mere end en gang, behandles konflikten mellem erhververne eller kreditorerne på samme måde som et simpelt
pantebrev. Læs mere om dobbeltoverdragelser af tinglyste pantebreve ovenfor.

5. Oversigt med fordringer og konflikttyper
Skemaerne giver overblik over, hvilke bestemmelser, der skal anvendes i forskellige situationer. Husk at alle bestemmelsens betingelser skal være opfyldt.
Definition af:

Findes i:

Simple gældsbreve/fordringer

GBL § 11, stk. 2 modsætningsvis og GBL § 26.

Omsætningsgældsbreve

GBL § 11, stk. 2.

Simple pantebreve

GBL § 26, stk. 2 og TL §§ 27, stk. 2, 42g, stk. 3, 42m,
stk. 2, 47, stk. 7.
Pant i fast ejendom, hvis der er skrevet “ikke til
ordre”.
Pant i bil, andel eller løsøre, medmindre det tydeligt er angivet, at det er negotiabelt.
Altid skadesløsbreve.

Negotiable pantebreve

GBL § 11, stk. 3 og TL §§ 27, stk. 2, 42g, stk. 3, 42m,
stk. 2 og 47, stk. 7.
Pant i fast ejendom, hvis der ikke er skrevet “ikke
til ordre”.
Pant i bil, andel eller løsøre, hvis tydeligt angivet,
at det er negotiabelt.
Aldrig skadesløsbreve.

Fig. 18.20 Skema over definition af gældsbreve og pantebreve.
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Hvad er sikringsakten
ved overdragelse?

Simple gælds
breve/fordringer

Omsætningsgældsbreve

Simple pantebreve

Negotiable pantebreve

Denuntiation

Rådighedsberøvelse

Tinglysning af
overdragelsen

Tinglysning af
overdragelsen

Meddelelse til
skyldner på gældsbrevet, GBL § 31

Beskyttelse mod
dobbeltoverdragelse, GBL § 14

TL § 42d, stk. 7 (bil)

TL § 1

Beskytter mod
overdragers
kreditorer, GBL § 31,
stk. 1

Beskytter pant mod
overdragers kreditorer, GBL § 22

E1
O
E2

§ 42j, stk. 7 (andelslejlighed)
§ 47, stk. 6 (løsøre)

Beskytter mod
dobbeltover
dragelse, GBL § 31,
stk. 2
Betalingslegitimation
Hvem kan skyldner
betale til med frigørende
virkning uden at risikere
at skulle betale igen?
Ordinære afdrag/
Ekstra ordinære afdrag

Til den oprindelige
kreditor, medmindre legitimationen
er frataget ham

Til den, der har
gældsbrevet i
hånden

Til den oprindelige
kreditor, medmindre legitimationen
er frataget ham

Til den, der ifølge
tingbogen kan
modtage dem

GBL § 29 og § 30

GBL § 19/ § 20
GBL § 21, stk. 3, jf.
§ 15, stk. 3

GBL § 29 og § 30

TL § 29/
TL § 29b

Bevarer skyldner sine
svage indsigelser
overfor en godtroende
aftaleerhverver?
Fx hvis skyldner ikke
vil betale på grund af
mangler ved det købte)

Skyldner bevarer
alle slags ind
sigelser

Nej, skyldner
mister sine ind
sigelser

Skyldner bevarer
alle slags ind
sigelser

Nej, skyldner
mister sine ind
sigelser

Skyldner skal ikke
betale, GBL § 27

Skyldner skal betale, GBL § 15

Skyldner skal ikke
betale, GBL § 27

Skyldner skal betale, TL § 27a, stk. 1

Bevarer skyldner sine
stærke indsigelser
overfor en godtroende
aftaleerhverver?

Skyldner bevarer
alle slags ind
sigelser

Ja, skyldner bevarer sine indsigelser

Skyldner bevarer
alle slags ind
sigelser

Ja, skyldner bevarer sine indsigelser

Skyldner skal ikke
betale, GBL § 27

Skyldner skal ikke
betale, GBL § 17

Skyldner skal ikke
betale, GBL § 27

Skyldner skal ikke
betale, TL § 27a,
stk. 2

Fortrænger (ekstingverer) en aftaleerhverver
oprindelig ejers rettig
heder til gældsbrevet?

Nej

Ja

Nej

Ja

O

GBL § 27

GBL § 14

GBL § 27

TL § 27b

Fx hvis skyldner ikke vil
betale på grund af falsk

E1

E2

Konflikt mellem O og E2
Fig. 18.21 Oversigt med fordringer og konflikttyper.
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Aftalt eller tvungen
modregning

Modregningsbetingelser

Modregning kan være aftalt eller tvungen. En virksomhed, som skylder en leverandør 100.000 kr., men hvor virksomheden samtidig har 60.000 kr. til gode hos
leverandøren, kan aftale med leverandøren, at der skal ske modregning. Virksomheden skylder herefter kun 40.000 kr. Hvis leverandøren ikke vil acceptere modregning, kan der måske blive tale om tvungen modregning, hvis betingelserne
herfor er opfyldt. Når modregning er tvungen, tvinger den ene part den anden til
at modregning.
Begge parter i gældsforholdet kan kræve tvungen modregning, men kun hvis
modregningsbetingelserne er opfyldt:
• Udjævnelige krav
• Gensidighed mellem parterne
• Afviklingsmodne krav
• Retskraftige krav
Er en af de fire betingelser ikke opfyldt, kan der ikke gennemføres en tvungen
modregning.

Udjævnelige – samme art

Hovedkrav og modkrav

Udjævnelige krav
Det er ikke muligt at modregne krav på forskellige slags ydelser. Kravene skal
være i den samme art – fx penge med penge.
Der kan foretages modregning mellem forskellige valutaer, så et krav i danske
kroner kan modregnes med en indbetaling i Euro. Til gengæld er det fx ikke muligt at modregne et krav på penge i aktier – penge og aktier er ikke krav i samme
art, så fordringerne er ikke udjævnelige.
Gensidige
Det er kun muligt at modregne, hvis de to fordringer er mellem de samme to
parter. Fie skylder Lise penge, og Fie modregner med de penge, Lise skylder Fie.
Skyldner efter den ene fordring er kreditor efter den anden fordring.
Den, der gerne vil modregne, har et modkrav, og det der modregnes i, er hovedkravet, se fig. 18.22.

Modkrav på hovedkrav
Lise modregner sit modkrav på 35 kr. i Fies hovedkrav på 40 kr.
Fies hovedkrav
Lise låner 40 kr. af Fie, så Lise skylder Fie 40 kr.
Fie

Lise

Lises modkrav
Lise betaler 35 kr. for Fie, så Fie skylder Lise 35 kr.

Fig. 18.22 Den, der vil modregne, er skyldner på hovedkravet – her er det Lise, der vil modregne.
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• Skyldner har underskrevet et gældsbrev
• Kravets eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt (frivilligt forlig), fx også
et digitalt dokument
• Kravet er fastslået af domstolene
• Pengelån, jf. FL § 6
• Ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter
• Kassekreditter, jf. § 6, stk. 2. Renter og gebyrer på en kassekredit er underlagt
10-årig forældelse, hvis de kan lægges til kreditten, uden at kredittens maksimum overskrides, jf. § 6, stk. 3.
Overtræk på kontokort

Et ubevilget overtræk på fx et kontokort er ikke omfattet af den 10-årige forældelse – det er kun overtræk på konti i pengeinstitutter, jf. § 6, stk. 1. Overtrækket
på kontokortet er derfor omfattet af den 3-årige forældelse.
For bankerne betyder reglerne, at de fleste lån og kreditter bliver forældet 10 år
efter forfaldsdagen, men krav på renter og gebyrer bliver ofte forældet efter 3 år.
Forældelse 3 år
Som udgangspunkt alle krav fx

Forældelse 10 år
Når der er en undtagelse fx

Mangler fast ejendom

Gældsbrev

Renter

Frivilligt forlig

Rykkergebyrer

Dom

Overtræk på kontokort

Pengelån
Ubevilget overtræk i pengeinstitut
Kassekredit inklusive renter og gebyrer
indenfor maksimum

Fig. 18.23 Forældelse efter henholdsvis 3 år og 10 år.

Suspenderet frist
Ukendskab til fordrin
gen eller skyldner

Personskade
Forurening
Op til 30 år

Skyldner erkender
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Vidste kreditor ikke, at fordringen eksisterede, eller hvem der skylder pengene, bliver fristen suspenderet og løber først fra den dag, kreditor finder ud af
det eller burde have fundet ud af det, jf. § 3, stk. 2. Det kan fx være, fordi det endnu
ikke er klart, at der er sket en skade, eller fordi skadelidte ikke ved, hvem der har
ansvaret for skaden.
Forældelsesfristen kan ikke blive forlænget ud over de lange frister, jf. FL § 3, stk.
3. For pengekrav er den lange forældelsesfrist 10 år. Krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af personskade kan suspenderes, så de løber i op til 30 år, og
det samme gælder krav på erstatning for skade efter forurening af jord, luft mm.
Afbrydelse af frist
Forældelsen kan afbrydes og starte forfra, hvis skyldner erkender at skylde pengene til kreditor, jf. FL § 15. Skyldner kan fx erkende gælden ved at betale renter
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Aftaleerhverver

Retsforfølgende
kreditor

Banken har indgået en aftale med husejeren om pant i huset, og da banken
har opnået sin ret ved en aftale, kan banken også kaldes for en aftaleerhverver.
Udgangspunktet er, at hvis en rettighed over et aktiv er overdraget frivilligt ved
aftale, er erhververen af rettigheden en aftaleerhverver.
I de tingsretlige konflikter sondres også mellem en aftaleerhverver og en retsforfølgende kreditor. Når en aftaleerhverver bliver nødt til at forfølge sit krav
mod en debitor og derved opnår en ret over et aktiv, kaldes erhververen for en
retsforfølgende kreditor. Hvis kreditor tvinger sit krav igennem fx ved udlæg eller
konkurs, er der ikke længere tale om en frivillig aftale, og kreditor vil i stedet være
en retsforfølgende kreditor.
E ksem pel

Green Auto A/S har lånt penge i banken mod pant i virksomhedens faste ejendom. Green Auto A/S har underskrevet et pantebrev, som er tinglyst i tingbogen.
Banken er nu aftaleerhverver i forhold til den begrænsede ret, de har over den
faste ejendom.
Green Auto A/S undlader at betale to afdrag på pantebrevet. Banken går i Fogedretten og får udlæg i den faste ejendom med henblik på at få sat den på
tvangsauktion, hvis Green Auto A/S ikke betaler det skyldige beløb. Med udlægget er banken nu retsforfølgende kreditor.

Arv
Lovbestemt pant

En kreditor kan opnå ret over et aktiv ved aftale eller ved tvang, fx ved en pantsætningsaftale eller gennem udlæg. Derudover er det muligt at få ret til et aktiv,
hvis aktivet arves. En arving er hverken en retsforfølgende kreditor eller aftaleerhverver.
En rettighed kan også opnås ved lov fx lovbestemt pant. Opkrævning af ejendomsskat sker i den kommune, hvor en ejendom er beliggende. Hvis ejendommens ejer ikke betaler, har kommunen lovbestemt pant, hvilket betyder, at skyldig ejendomsskat har førsteprioritet i ejendommen, uden at denne ret er tinglyst,
jf. TL § 4. Det indebærer, at hvis ejendommen sælges på tvangsauktion, betales
skyldig ejendomsskat før realkreditlånet og de øvrige panthavere.
De ovennævnte parter, der kan indgå i en tingsretlig konflikt, er illustreret i
fig. 19.1.
Parterne i tingsretlige konflikter
		Aftaleerhverver
		
	Ejer
		

Retsforfølgende kreditor

		

Lovbestemt rettighed

Arving

Fig. 19.1 Parterne i tingsretlige og ejendomsretlige konflikter.
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• Tilvækstlæren
• TL § 38 om indlagt løsøre
• TL § 37 om erhvervsløsøre

Tilbehør til fast ejendom

Tilvækstlæren
TL § 37
TL § 38

Fig. 19.2 Ejendomspant og tilbehør til den faste ejendom.

Løsøre kan være omfattet af en eller flere af ovennævnte kategorier. Løsøre, der
er omfattet af tilvækstlæren, kan også være omfattet af TL § 38, og løsøre omfattet af § 38 kan samtidig være omfattet af § 37. Løsøre, som normalt er omfattet af
TL § 37 behøver ikke nødvendigvis være omfattet af ejendomspantet, som den
tykke cirkelstreg illustrerer.
Når der lægges nyt tag på ejendommen, vil tagstenene før levering være løsøre.
Efterhånden som taget bliver lagt, vil tagstenene blive omfattet af både tilvækstlæren og TL § 38.
For panthaveren er det afgørende, om tilbehør til ejendommen er omfattet af
TL § 37, TL § 38 eller eventuelt tilvækstlæren, som alle er regler, der beskytter
panthavers interesse. Pantet omfattet alt, hvad der hører til ejendommen, og
panthaver vurderer ejendommens værdi inklusiv ejendomstilbehøret. Hvis ejendomstilbehøret bliver fjernet fra ejendommen, vil ejendommens værdi blive forringet og dermed vil panthaver have risiko for ikke at kunne få tilbagebetalt sit
lån.

Beskytter panthavers
interesser

Eksempel

Realkreditinstituttet har vurderet, at Martins ejendom er 2.500.000 kr. værd, og
Martin har herefter taget et lån på 80 % af ejendommens værdi – 2.000.000 kr.
Et stykke tid senere har Martin akut brug for flere penge, og han begynder derfor at sælge forskellige ting.
Fortsættes næste side
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Skema over sikringsakten for forskellige aktiver og rettigheder
Rettighed/
aktiv

ejendomsret

underpant

udlæg

ejendomsforbehold

Håndpant

Fast ejendom

Tinglysning i
tingbogen

Tinglysning i
tingbogen

Tinglysning i
tingbogen

–

–

Biler

Ingen

Tinglysning i
bilbogen

Fortsat fra forrige side
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Tinglysning i
Tinglysning i
–
bilbogen eller
bilbogen
rådighedsberøvelse

Fondsaktiver
Rettighed/
aktiv

Registrering i VP
ejendomsret
Securities

Registrering
underpant

Registrering
udlæg

–
ejendomsforbehold

aktier og
anparter
(kapitalandele)

Som negotiable
gældsbreve
eller simple
fordringer

Som negotiable
gældsbreve
eller simple
fordringer

Som negotiable
gældsbreve
eller simple
fordringer

–

skibe og fly

Skibsregistret
Luftfartøjsregistret

Registrering i
rette register

Registrering i
rette register

–

–

andelslejlighed

Meddelelse til
andelsboligforeningen

Tinglysning i
Andelsboligbogen

Tinglysning i
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Fig. 19.3 Skema over sikringsakten for forskellige aktiver og rettigheder.
* Simple fordringer, negotiable gældsbreve og digitale pantebreve er behandlet i kapitel 18.

5. Forskellige rettighedskonflikter
Når en tingsretlig konflikt skal løses, kan det gøres ud fra følgende disposition.
Find ud af:
1. Hvilken aktivtype er der tale om? Aktivtypen er afgørende for hvilken lov,
der skal anvendes.
2. Hvilken rettighedstype er der tale om?, Er det ejendomsret, pant eller udlæg
som er i konflikt, og er rettighedshaver aftaleerhverver eller retsforfølgende
kreditor?
3. Skal der foretages en sikringsakt og i givet fald hvilken?
4. Hvilken type konflikt er der tale om? Identifikation af konflikttype er afgørende for, præcis hvilken bestemmelse, der skal anvendes, og hvordan resultatet bliver.

Disposition til løsning

Overordnet set er der to typer rettighedskonflikter:
• Dobbeltoverdragelse
• Kædeoverdragelse

To typer rettigheds
konflikter
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De to typer rettighedskonflikter bliver forklaret og gennemgået nedenfor sammen med hovedreglen for løsningen af konflikten.
Efterfølgende bliver de to konflikttyper beskrevet for hver aktivtype, da løsningen af konflikten kan afhænge af, hvilket aktiv, konflikten handler om. Samme aktiv kan desuden være omfattet af forskellige rettighedstyper, fx virksomhedspant,
udlæg i løsøre og ejendomspant.
Sidst i afsnittet findes et skema over de forskellige aktivtypers overlap og mulige konflikter. Se fig. 19.15.

5.1 Dobbeltoverdragelse
Dobbeltoverdragelse betyder, at den oprindelige ejer af aktivet A disponerer over
sin ret overfor B, og bagefter disponerer ejeren over den samme ret overfor C.

Dobbeltoverdragelse:
Anders sælger sin brugte cykel først til Bo og så til Carl.
		

Bo (B)

Anders (A)
		
		

Carl (C)

Fig. 19.4 Dobbeltoverdragelse.

Hovedregel:
Først i tid bedst i ret

Ad 1)
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Konflikten i fig. 19.4 handler om, hvorvidt B eller C har ret til cyklen. Begge har
købt og betalt for cyklen til Anders, og ingen af dem kender til handlen med den
anden. B og C har samme interesse i at få fat på cyklen og en af dem risikerer at
lide et tab.
Anders er højst sandsynlig erstatningsansvarlig overfor den, der ikke får ret til
cyklen, men det er ikke relevant i løsningen af rettighedskonflikten i dette kapitel.
Hovedreglen i rettighedskonflikter af typen dobbeltoverdragelse er først i tid
bedst i ret. B har stiftet sin ret først og har derfor bedre ret end C (vindikation) –
Bo vinder ret til cyklen over Carl.
Hovedreglen suppleres af 3 principper især vedrørende aktiver, hvor der kræves foretagelse af sikringsakt:
1. Som udgangspunkt vinder B ret, hvis han foretager sin sikringsakt før C,
men
2. C fortrænger (ekstingverer) Bs ret, hvis B ikke har foretaget sin sikringsakt
og
3. C selv har foretaget sin sikringsakt. Er C aftaleerhverver, skal C være i god
tro på det tidspunkt, sikringsakten bliver foretaget.
Bo kan beholde sin ret til cyklen, hvis han har foretaget sin sikringsakt før Carl.
I gennemgangen under de enkelte aktivtyper senere i dette kapitel, beskrives
undtagelser til dette udgangspunkt. Køb af en cykel kræver ikke foretagelse af en
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sikringsakt for at være beskyttet mod andre aftaleerhververe, så her er udgangspunktet fortsat, at Bos ret til cyklen ikke kan ekstingveres af Carl.
Hvis Anders havde solgt et andet aktiv, hvor det var nødvendigt for Bo at foretage en sikringsakt, kan Carl ekstingvere Bos ret ved at foretage sikringsakten
først. Er det fx et hus, kan Carl vinde retten til huset ved at tinglyse skøde, før Bo
får tinglyst sit skøde. Carl er aftaleerhverver, og derfor kan Carl kun ekstingvere
Bos ret, hvis Carl er i god tro om Bos ret på det tidspunkt, Carl sender sit skøde til
tinglysning.
God tro betyder, at Carl hverken vidste eller burde vide, at Bo havde en ret
over aktivet, der var stiftet før Carls ret. Carl skal være i god tro, lige indtil Carl har
foretaget sin sikringsakt. Hvis Carl har brugt advokat eller en anden fuldmægtig
til at tinglyse skødet, skal advokaten eller fuldmægtigen også være i god tro om
Bos ret.

Ad 2)
Ad 3)

God tro

5.2 Kædeoverdragelse
Når et aktiv overdrages fra A til B og videre fra B til C, kaldes det en kædeoverdragelse.

Kædeoverdragelse:
Anders låner sin cykel ud til Bo. Bo sælger cyklen til Carl.
Lån

Anders (A)
		

Salg

Bo (B)

Carl (C)

Fig. 19.5 Kædeoverdragelse.

Anders vil gerne have sin cykel tilbage fra Bo, men den har Bo solgt til Carl, som
ikke var klar over, at cyklen egentlig tilhørte Anders. Konflikten om retten til cyklen er her mellem Anders (A) og Carl (C).
En kædeoverdragelse med en indbygget konflikt mellem A og C kan også
opstå, hvis der er en anden indsigelse i forholdet mellem A og B. Hvis B har narret A til at sælge aktivet til ham alt for billigt, vil aftalen mellem A og B ifølge
aftaleloven kunne erklæres ugyldig som følge af svig. Hvis B i mellemtiden har
solgt aktivet videre til C, gælder indsigelsen fra A om svig og ugyldighed så også
overfor C?
Hovedregel i rettighedskonflikter af typen kædeoverdragelse er som ved dobbeltoverdragelse først i tid bedst i ret. Det betyder i denne sammenhæng, at Anders (A) kan vindicere sin ret overfor Carl (C).
Udgangspunktet om vindikation er betinget af, at Anders kan gøre indsigelsen
gældende overfor Bo. Hvis Bo kan dokumentere, at Anders har foræret ham cyklen som gave, kan Anders ikke komme med indsigelser om, at han vil have cyklen
tilbage. Hvis Anders ikke kan gøre indsigelsen gældende overfor Bo, dør indsigel-
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Hovedregel:
Først i tid, bedst i ret
A vindicerer
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Eksempel

Bo har købt Anders’ cykel for 500 kr. Cyklen er egentlig 5.000 kr. værd, men Bo
har ved svig narret Anders til at sælge cyklen alt for billigt.
Da det går op for Anders, at Bo har narret ham, ringer han til Bo og kræver sin
cykel igen. Bo har handlet svigagtigt overfor Anders, så efter AFTL § 30 er aftalen
ugyldig. Anders skal altså have sin cykel tilbage mod at betale 500 kr.
Men inden Anders ringer til Bo, har en af Bos kreditorer foretaget udlæg i cyklen.
Svig

Udlæg

Anders (A)
Bo (B)
Kreditor (C)
		Udlægshaver

Der er herefter en konflikt om rettigheden til cyklen mellem Anders og udlægshaver. Bos kreditor kan dog ikke få bedre ret til cyklen end Bo havde, og da Bos
aftale med Anders er ugyldig, kan Bos kreditorer ikke få udlæg i cyklen. Anders
får derfor sin cykel tilbage.

5.3 Bil
Som nævnt i afsnit 3.1 er der ingen sikringsakt med hensyn til registrering af ejendomsretten for en bilkøber, men hvis bilen købes med ejendomsforbehold, eller
der er pant og udlæg i bilen, skal disse rettigheder tinglyses i bilbogen for at opnå
beskyttelse, jf. TL § 42d.
Dobbeltoverdragelse af bil
Når en bilejer disponerer over samme bil to gange, er løsningen af konflikten
afhængig af, om B er køber eller ej.

Dobbeltoverdragelse
af bil

Dobbeltoverdragelse af bil:
		

B Køber/panthaver?

A
		
		

C Kreditor/køber/panthaver?

Fig. 19.6 Dobbeltoverdragelse.

Konflikten om dobbeltoverdragelse af rettighed i en bil skal løses efter, om B er
køber eller panthaver, udlægshaver eller har ejendomsforbehold.
Køber af bilen skal ikke foretage nogen sikringsakt for at opnå ejendomsret, og
køber er beskyttet mod bilsælger As kreditorer fra det tidspunkt, der er indgået en
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B = Køber
C = Kreditor
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B = Køber
C = Køber

aftale om køb af bilen. Kreditorerne kan ikke foretage udlæg i den bil B har købt,
selvom bilen stadig står i sælger As forretning. Det er en betingelse, at bilen er
individualiseret, dvs. køber og sælger er enige om præcis hvilken bil, der er solgt.
Har køber købt en fabriksny bil, som endnu ikke er leveret, er køber først beskyttet fra det øjeblik, der er sat navn på den nye bil eller stelnummer registreres i
købsaftalen.
Hvis bilejeren har solgt samme bil til to købere, B og C, kan C ekstingvere Bs
ret, hvis C er i god tro, dvs. intet kender til dobbeltsalget, og hvis C har fået bilen
udleveret.
E ksem pel

Bilhandler Andersen sælger en brugt Audi for 200.000 kr. til Bendtsen om mandagen. Bendtsen betaler købesummen med det samme, men vil første hente bilen om fredagen, når Andersen har installeret et nyt stereoanlæg et par dage
senere.
Tirsdag kommer Carlsen forbi og tilbyder Andersen 230.000 kr. for Audien. Andersen lader sig friste og indgår aftalen med Carlsen, der betaler og kører af
sted i Audien samme dag. Carlsen har ikke kendskab til aftalen med Bendtsen
– Carlsen er i god tro.
Da Bendtsen kommer om fredagen og vil hente bilen, bliver han gal på både
Andersen og Carlsen og vil have sin Audi som aftalt – han indgik jo aftalen først.
Men fordi Carlsen var i god tro og har foretaget rådighedsberøvelse, ekstingverer han Bendtsens ret til bilen.
Bendtsen har et krav på Andersen, dels på den forudbetalte købesum og eventuelt et erstatningskrav, hvis han skal betale mere for bilen et andet sted. Men han
har ikke mulighed for at få bilen udleveret af Carlsen.

B = Pant
C = Pant

Hvis Bendtsen (B) ikke er køber men i stedet har taget pant eller udlæg i bilen,
skal Bendtsen sørge for at få tinglyst sin ret. Tidspunktet (klokkeslæt) for anmeldelsen til tinglysning er afgørende for, hvornår rettigheden er sikret, jf. TL § 42f
jf. § 14, stk. 1
Her gælder “først i tid, bedst i ret”. Senere kreditorer eller panthavere (C) kan
ikke fortrænge Bendtsens ret, hvis han har fået tinglyst sin ret først. Hvis Bendtsen
ikke har tinglyst sit pant, kan C få første prioritet i bilen, hvis C tinglyser først. Er
C aftaleerhverver, skal C være i god tro om Bs ret for at kunne ekstingvere – en
retsforfølgende kreditor behøver ikke være i god tro.
Dobbeltoverdragelse af bil:
		

		

B Panthaver – ikke tinglyst

A

		
		

C Panthaver – tinglyses først, i god
tro om Bs ret

Fig. 19.7 Dobbeltoverdragelse af bil.
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Kædeoverdragelse af bil
Kædeoverdragelse
af bil

Sælger Andersen en bil til Bendtsen, som sælger den videre til Carlsen, er der tale
om en kædeoverdragelse. Hvis Andersen har en indsigelse i forhold til aftalen
med Bendtsen, kan denne indsigelse så også gøres gældende overfor Carlsen?
Kædeoverdragelse:
Salg

Andersen (A)

Salg

Bendtsen (B)

Carlsen (C)

Indsigelse om simpel tvang
Andersen har en indsigelse over for Bendtsen, men kan den indsigelse gøres gældende overfor en senere erhverver?		
Fig. 19.8 Konflikten mellem A og C ved en kædeoverdragelse af en bil.

Ugyldighed

Hovedregel: Vindikation

Undtagelse

Andersen kan have en indsigelse om, at aftalen med Bendtsen er ugyldig, fx fordi
Andersen mener, han er blevet truet til at sælge bilen meget billigt. Spørgsmålet
er herefter, om Carlsen skal aflevere bilen til Andersen, eller om han kan ekstingvere Andersens ret og beholde bilen.
Hovedreglen er, at Andersen vindicerer sin ret til bilen og kan kræve den
udleveret af Carlsen. Det gælder, uanset om Carlsen er køber, panthaver, eller
retsforfølgende kreditor, og uanset om Carlsen er i god tro. Det er heller ikke nødvendigt at sondre mellem stærke og svage ugyldighedsgrunde.
En undtagelse til hovedreglen kan være, hvis Andersen har givet Bendtsen
mulighed for at disponere over bilen og ikke har reageret hurtigt nok, da han
opdagede, bilen var væk. Hvis Carlsen er en godtroende aftaleerhverver, kan han
muligvis ekstingvere Andersens ret, hvis Andersen har været meget uforsigtig eller har udvist stor grad af passivitet.

afgørel se

U2006.1941Ø – Den uforsigtige bilsælger
Bilsælger (A) indgik 29. januar en aftale med en anden bilforhandler (B) om køb af en bil for 234.900 kr.
kontant. Fredag otte dage senere kom B forbi for at hente bilen og registreringsattesten og betalte købesummen til A med Dankort.
Om søndagen solgte B bilen videre til C, som fik forevist registreringsattesten med Bs navn og C havde ikke
havde anledning til at tro, at noget var galt.
Mandag blev Bs dankortbetaling til A afvist på grund af manglende dækning på Bs konto, og A krævede sin
bil tilbage fra C. Der var ikke sket kontantbetaling som forudsat, så ejendomsretten var ikke overgået fra A
til B.
Landsretten var enig med A i, at ejendomsretten ikke var overgået fra A til B, men afgjorde alligevel sagen til fordel for C, da A havde opført sig meget uforsigtigt ved at udlevere bil og registreringsattest til en
bilforhandler uden at sikre sig, at betalingen gik igennem. Derfor kunne C ekstingvere As ret, og C kunne
beholde bilen.
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Dobbeltoverdragelse af fast ejendom, TL § 1, stk. 2
		

B

A
		
		

C

Fig. 19.9 Dobbeltoverdragelse af fast ejendom løses ud fra TL § 1, stk. 2.

Hovedregel: Først i tid,
bedst i ret
Undtagelse:
Tinglysning

Hovedreglen er som ved andre aktiver først i tid, bedst i ret. B, som først har
indgået aftale med ejeren A, kan beholde ejendommen og som udgangspunkt vindicere sin rettighed i forhold til en senere rettighedshaver C.
Men hvis B ikke har tinglyst sin rettighed, er det muligt for C at fortrænge Bs
ret, jf. TL § 1, stk. 2. Betingelserne for, at C vinder ret, er:
• B har ikke tinglyst sin ret
• C har tinglyst sin ret som aftaleerhverver eller retsforfølgende kreditor
Hvis C er aftaleerhverver, skal C være i god tro.
E ksem pel

Anja ejer et sommerhus, som hun gerne vil sælge. Hun sætter huset til salg, og
snart kommer Birte forbi og ser på huset. Birte er vild med huset, og de aftaler
straks, at hun skal købe det for 1,2 mio. kr. Den 3. marts 2011 underskriver Anja
og Birte en købsaftale. Birte beder sin advokat sørge for tinglysning af skøde.
Dagen efter kommer Carla tilfældigvis forbi Anjas sommerhus, og hun synes,
det er så lækker, at hun uden videre tilbyder at købe det for 1,5 mio. kr. Anja
bliver fristet af muligheden for at få lidt mere for huset, så hun underskriver en
købsaftale med Carla den 5. marts 2011. Carla ordner selv skødet på www.tinglysning.dk, så det er klart om aftenen den 5. marts. Carla ringer til Anja og beder
hende skrive under på skødet samme dag, så det kan blive sendt til tinglysning.
Carla får anmeldt sit skøde 5. marts kl.23.47.
Birtes advokat er klar med et underskrevet skøde 6. marts, og får det anmeldt til
tinglysning kl. 9.08.
		
		
Aftale underskrevet
		
3. marts 2011

Birte (B), tinglysning 6. marts kl. 9.08

Anja (A)
		
		

Aftale underskrevet
5. marts 2011

		

		

Carla (C), tinglysning 5. marts kl. 23.47
I god tro

Da Carla ikke kender til Birtes køb af huset, kan hun ekstingvere Birtes ret ved
at tinglyse først i god tro. Carla vinder ret til huset, og Birte må kræve erstatning
og tilbagebetaling af købesummen af Anja.
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Hvis en virksomhed leaser vaskemaskiner ud, skal virksomheden derfor være
opmærksom på, om vaskemaskinen bliver leaset af den person, der ejer den faste
ejendom. Er det tilfældet skal leasingselskabet ikke regne med at kunne tage sin
vaskemaskine tilbage, hvis aftalen bliver misligholdt. Det samme gælder, hvis vaskemaskinen er solgt med ejendomsforbehold.
afgørel se

U1983.951V – Vaskeægte ægtefælle
En mand købte i februar 1981 en ny vaskemaskine til erstatning for den gamle vaskemaskine, der var
brændt sammen. Vaskemaskinen blev installeret i huset, som var ejet af mandens ægtefælle. Konens økonomi skrantede, og huset blev solgt på tvangsauktion. Manden ønskede at tage sin vaskemaskine med sig,
men køber af huset mente, at vaskemaskinen hørte til huset jf. TL § 38. Spørgsmålet var herefter, om vaskemaskinen kunne siges at være installeres på ejerens bekostning?
Landsretten afgjorde sagen til fordel for manden. Manden havde købt og betalt vaskemaskinen, han havde kvitteringen og havde i øvrigt foretaget købet alene. Der var ikke oplysninger i sagen, der kunne støtte,
at ægtefællernes økonomi var ordnet på en måde, så man kunne sige, at vaskemaskinen var indlagt på
ejerens bekostning. Derfor var vaskemaskinen ikke omfattet af TL § 38.

Et gyldigt ejendomsforbehold skal oprettes, før varen overgives til køber, jf. KAL
§ 34. Hvis et aktiv er solgt med gyldigt ejendomsforbehold, kan ejendomsforbeholdet gøres gældende overfor TL § 37. Selvom aktivet er et driftsaktiv, som gribes af
TL § 37, skal ejendomspantet respektere ejendomsforbeholdet. I det omfang
gælden nedbringes, og der bliver friværdi i aktivet efter ejendomsforbeholdet, vil
friværdien blive omfattet af ejendomspantet.

TL § 37 skal respektere
ejendomsforbehold

Kædeoverdragelse af fast ejendom
Når en konflikt om videreoverdragelse af en rettighed over en fast ejendom skal
løses, er det afgørende at undersøge, hvad der er tinglyst på ejendommen. Ind
sigelser i et tidligere led i en kædeoverdragelse skal løses efter TL § 27, stk. 1.

Kædeoverdragelse
af fast ejendom

Kædeoverdragelse TL § 27, stk. 1.
Salg

Anja (A)

Salg

Birte (B)

Carla (C)

Indsigelse
Anja har en indsigelse overfor Birte, men kan den indsigelse gøres gældende overfor
en senere erhverver?
Fig. 19.10 Konflikten mellem Anja og Carla i en kædeoverdragelse af en fast ejendom.
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Kædeoverdragelse af andelslejlighed
Kædeoverdragelse
af andelslejlighed
Hovedregel: Vindikation

Som hovedregel er det heller ikke muligt for C at ekstingvere As ret over en
andelslejlighed i tilfælde af kædeoverdragelse. Hvis A har en indsigelse, som kan
gøres gældende overfor B, kan indsigelsen også gøres gældende overfor C, uanset
om C er køber eller panthaver.
Kædeoverdragelse
Indsigelse		
A

B

C

Fig. 19.11 Viser en kædeoverdragelse. A har en indsigelse overfor B i forbindelse med salg
af andelslejlighed

Undtagelse: Passivitet

Eneste undtagelse til hovedreglen om, at A kan vindicere sin ret overfor C, er
hvis A har været meget uforsigtig eller passiv. Se afgørelse U2006.1941Ø i afsnit
5.3 om biler.

5.6 Individuelt løsørepant og flydende pant i løsøre
Ejendomsretten til og udlæg i almindeligt løsøre registreres ikke, men pant i løsøre tinglyses i personbogen. Køber og udlægshaver skal altså ikke foretage en sikringsakt, men det skal panthaver.

Dobbeltoverdragelse af løsøre
Dobbeltoverdragelse
af løsøre
Hovedregel: Først i tid,
bedst i ret
Undtagelse: Tinglysning

Sælges den samme cykel to gange, er det som udgangspunkt, den der er først i
tid, som har bedst ret. B, som købte cyklen først, vinder ret til cyklen.
Pant i løsøre skal tinglyses for at være beskyttet mod rettigheder, der stiftes
senere, jf. TL § 47. Er pantet først tinglyst, er det ikke muligt at ekstingvere panthavers ret. Men udlæg kræver ikke tinglysning, så en panthaver kan risikere at
skulle respektere et tidligere stiftet udlæg, som ikke fremgår af personbogen, og
som panthaver ikke kan vide noget om.
E ksem pel

Bent, udlægshaver

		
Anders
		

Carsten, panthaver

Carsten aftaler med Anders, at han skal have pant i Anders’ lystbåd. Carsten får
tinglyst sit pantebrev uden anmærkning. Et par måneder senere bliver båden sat
på tvangsauktion af Bent, som har fået udlæg i båden, længe før Carsten fik tinglyst sit pant. Carsten må nu respektere, at udlægget har førsteprioritet i båden.
Fig. 19.12 Dobbeltoverdragelse af løsøre.
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Kædeoverdragelse af andelslejlighed
Kædeoverdragelse
af andelslejlighed
Hovedregel: Vindikation

Som hovedregel er det heller ikke muligt for C at ekstingvere As ret over en
andelslejlighed i tilfælde af kædeoverdragelse. Hvis A har en indsigelse, som kan
gøres gældende overfor B, kan indsigelsen også gøres gældende overfor C, uanset
om C er køber eller panthaver.
Kædeoverdragelse
Indsigelse		
A

B

C

Fig. 19.11 Viser en kædeoverdragelse. A har en indsigelse overfor B i forbindelse med salg
af andelslejlighed

Undtagelse: Passivitet

Eneste undtagelse til hovedreglen om, at A kan vindicere sin ret overfor C, er
hvis A har været meget uforsigtig eller passiv. Se afgørelse U2006.1941Ø i afsnit
5.3 om biler.

5.6 Individuelt løsørepant og flydende pant i løsøre
Ejendomsretten til og udlæg i almindeligt løsøre registreres ikke, men pant i løsøre tinglyses i personbogen. Køber og udlægshaver skal altså ikke foretage en sikringsakt, men det skal panthaver.

Dobbeltoverdragelse af løsøre
Dobbeltoverdragelse
af løsøre
Hovedregel: Først i tid,
bedst i ret
Undtagelse: Tinglysning

Sælges den samme cykel to gange, er det som udgangspunkt, den der er først i
tid, som har bedst ret. B, som købte cyklen først, vinder ret til cyklen.
Pant i løsøre skal tinglyses for at være beskyttet mod rettigheder, der stiftes
senere, jf. TL § 47. Er pantet først tinglyst, er det ikke muligt at ekstingvere panthavers ret. Men udlæg kræver ikke tinglysning, så en panthaver kan risikere at
skulle respektere et tidligere stiftet udlæg, som ikke fremgår af personbogen, og
som panthaver ikke kan vide noget om.
E ksem pel

Bent, udlægshaver

		
Anders
		

Carsten, panthaver

Carsten aftaler med Anders, at han skal have pant i Anders’ lystbåd. Carsten får
tinglyst sit pantebrev uden anmærkning. Et par måneder senere bliver båden sat
på tvangsauktion af Bent, som har fået udlæg i båden, længe før Carsten fik tinglyst sit pant. Carsten må nu respektere, at udlægget har førsteprioritet i båden.
Fig. 19.12 Dobbeltoverdragelse af løsøre.
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Hvis dobbeltoverdragelseskonflikten er mellem panthaver og en køber, løses den
på samme måde, som hvis aktivet havde været en bil. Se eksempler og forklaring
under 5.3.
Flydende pant i en virksomheds driftsaktiver efter TL § 47b, stk. 2 skal også
tinglyses, og konflikter om dobbeltoverdragelse løses på samme måde som individuelt løsørepant. Det hænder, at der er mere end et pantebrev, som omfatter
driftsaktiver efter § 47b, stk. 2. Pantebrevenes indbyrdes prioritet vil afhænge af
tinglysningstidspunktet, og panthaverne vil i tilfælde af tvangsauktion eller konkurs blive dækket i prioritetsordenen.

Prioritetsordenen

Individuelt løsørepant og flydende pant i driftsaktiver
Selvom en virksomhed har pantsat sine driftsaktiver som flydende pant enten
efter TL § 47b, stk. 2 eller som virksomhedspant, er det alligevel muligt at få individuelt pant i løsøre. Det kræver, at individuelt pant efter TL § 47 er tinglyst før
aktivet bringes ind i virksomheden. Tinglyses det individuelle pant, efter aktivet
er omfattet af det flydende pant, må løsørepanthaver respektere at få 2. prioritet
efter det flydende pant.
Køber og flydende pant i driftsaktiver
Ejeren af virksomheden kan sælge et af sine pantsatte aktiver, når de er omfattet
af et flydende pant (både TL § 47b, stk. 2 og virksomhedspant), men kun hvis der
er tale om udskillelse ifølge regelmæssig drift. Salget af aktivet skal være et
sædvanligt led i driften af virksomheden, og udskillelsen må ikke på nogen måde
være usædvanlig. Hvis aktivet sælges på grund af likviditetsmangel, vil det ikke
være udskillelse ifølge regelmæssig drift.
Selvom udgangspunktet er, at pantsætter kun må sælge aktiver ifølge regelmæssig drift, er det muligt for køber af et driftsaktiv at ekstingvere panthavers
ret. Panthaver ifølge TL § 47b, stk. 2 kan ikke gøre sin ret gældende overfor en
godtroende køber, dvs. en køber, der tror, at der er tale om regelmæssig drift. Er
køber ikke i god tro, kan køber ikke ekstingvere panthavers ret.

Udskillelse ifølge
regelmæssig drift

Køber ekstinktion

Bent, panthaver TL § 47b, stk. 2

		
Anders
		

Carsten, køber

Carsten køber et driftsaktiv af Anders i den tro, at der er tale om regelmæssig drift, og
Carsten kan derfor ekstingvere Bents pant. Hvis Carsten kunne regne ud, at Anders
solgte aktivet for at skaffe likviditet, må Carsten levere aktivet tilbage til Anders, så
driftsaktivet igen bliver en del af pantet.

Fig. 19.13 Købers ekstinktion af pant i driftsaktiver.

Der er samme mulighed for at køber kan ekstingvere panthavers ret, hvis pantet
er et virksomhedspant.
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Ejendomsforbehold i løsøre, fx en designersofa, behandles ikke på samme
måde, som ejendomsforbehold i biler. Det skyldes, at ejendomsforbehold i biler
skal tinglyses, og det skal ejendomsforbehold i løsøre ikke.
Et løsøreaktiv, der er købt med gyldigt ejendomsforbehold, er derfor som udgangspunkt beskyttet mod senere aftaleerhververe og kreditorer uden foretagelse
af sikringsakt. Tinglyses pant i aktivet efterfølgende, vil panthaver skulle respektere ejendomsforbeholdet, og panthaver kan blive fyldestgjort i eventuel friværdi.

Ejendomsforbehold

Kædeoverdragelse
Ejendomsforbehold		
A

B

C

B har købt et aktiv af A med ejendomsforbehold. B sælger aktivet videre til C, og
spørgsmålet er nu, om C skal respektere As ejendomsforbehold?
Fig. 19.14 Kædeoverdragelse.

Et gyldigt ejendomsforbehold skal respekteres af alle typer pant i løsøre herunder individuelt pant jf. TL § 47, pant i driftsaktiver jf. TL § 47b, stk. 2 samt virksomhedspant. Tilbehørspant til ejendommen efter TL § 37 skal også respektere et
ejendomsforbehold, der er taget, før aktivet sættes ind på ejendommen. Kun hvis
aktivet er installeret i bygningen og omfattet af TL § 38, vil ejendomsforbeholdet
blive fortrængt af senere panthavere.
I enkelte tilfælde vil et ejendomsforbehold blive ekstingveret af en senere køber. Se en gennemgang af den situation i kapitel 16 om kreditaftaler, afsnit 4.3.

5.7 Fordringer og fordringspant
Fordringer efter gældsbrevsloven og digitale pantebreve er gennemgået i kapitel
18. Her beskrives derfor kun konflikter med fordringspant samt konflikten mellem fordringspant og pant i simple fordringer efter gældsbrevsloven.
Pant i fordringer efter gældsbrevsloven er beskyttet mod ekstinktion, når sikringsakten er foretaget. Når panthaver har underrettet skyldner om pantsætningen, kan en senere rettighedshaver ikke fortrænge denne ret, jf. GBL § 31.
Fordringspant efter TL § 47d skal tinglyses for at være beskyttet mod senere
aftaleerhververe og kreditorer. Når fordringspantet er tinglyst, kan rettigheden
ikke fortrænges af senere rettighedshavere – heller ikke udlæg. Fordringspant
skal ikke respektere udlæg på samme måde som virksomhedspant.
Fordringspant kan omfatte fremtidige fordringer, mens pantsætning efter
gældsbrevsloven § 31 omfatter en fordring ad gangen, efterhånden som der bliver givet meddelelse. Derfor vil et tinglyst fordringspant altid få førsteprioritet i
fordringer, der opstår efter tinglysningen, uanset at fordringerne også er pantsat
efter gældsbrevsloven.
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haver skal derfor sørge for at foretage sin sikringsakt for at være beskyttet mod
senere rettighedshavere.
Tilsvarende er kædeoverdragelser behandlet i SL § 37 samt RRLU § 21. Stærke
indsigelser bevares også overfor en aftaleerhverver i god tro – læs mere under TL
§ 27 kædeoverdragelse af fast ejendom. For skibe er det muligt at få erstatning fra
statskassen på grund af stærk indsigelse svarende til TL § 31 efter SL § 46, men der
er ingen tilsvarende regel for luftfartøjer.

5.10 Skema: Løsøre – overlap af rettigheder
TL § 37
TL § 37

TL § 38

TL § 38
Anvend
§ 38

TL § 47

TL § 47b,
stk. 2

Virksomhedspant

Ejendomsforbehold

Udlæg i
løsøre

Løsørepant
skal aftales,
før aktivet
kommer ind
på ejendommen

Ingen konflikt

§ 37 vinder
Ejendomsfor
altid, jf. § 47c, behold vinder,
stk. 4
hvis det er
gyldigt

Udlæg ikke i
aktiver omfattet af § 37, jf.
rpl § 510

Ikke særskilt
ret over
§ 38-tilbehør.
§ 38 vinder

Ingen konflikt

Ikke særskilt
ret over §
38-tilbehør.
§ 38 vinder

Ikke særskilt
ret over §
38-tilbehør.
§ 38 vinder

Udlæg ikke i
aktiver omfattet af § 38, jf.
rpl § 510

Individuelt
løsørepant,
tinglyst før det
kommer ind i
virksomheden,
har første
prioritet

Individuelt
løsørepant,
tinglyst før det
kommer ind i
virksomheden,
har førsteprioritet

Pant skal
respektere
gyldigt ejendomsforbehold

Udlæg skal
respektere
tinglyst løsørepant

Prioritetsstilling
afhænger af
tinglysningstidspunkt

Pant skal
respektere
gyldigt ejendomsforbehold

Udlæg skal
respektere
tinglyst pant

Pant skal
respektere
gyldigt ejendomsforbehold

Virksomhedspant skal
respektere
udlæg, hvis
der er givet
meddelelse
inden 3 dage

TL § 47

TL § 47b,
stk. 2

Virksomhedspant

Ejendomsforbehold

Udlæg skal
respektere
gyldigt ejendomsforbehold

Udlæg i
løsøre
Fig. 19.15 Skema over løsøre og overlap af rettigheder.
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Aktører

Der er mange aktører involveret i køb og salg af en fast ejendom. Både købet
og finansieringen indebærer mange komplekse problemstillinger for både sælger
og køber, og derfor har begge parter ofte allieret sig med professionelle rådgivere
i form af ejendomsmægler og advokat. Derudover har både sælger og køber brug
for hjælp fra deres pengeinstitut og eventuelt realkreditinstitut til håndtering af
den deponerede købesum, indfrielse og optagelse af lån samt overførsel af købesummen fra køber til sælger.
Aktørerne i en ejendomshandel
Sælger

Køber

	Ejendomsmægler	Advokat
Bank
Bank
Realkreditinstitut
Realkreditinstitut
Bygningssagkyndig
Evt. bygningssagkyndig
Forsikringsselskab
Forsikringsselskab
Fig. 20.1 Aktørerne i en ejendomshandel.

Ejendomsmæglers
opgaver

Advokatens opgaver

Bygningssagkyndig

Forsikringsselskab
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Der er efterhånden flere muligheder for at sælge sin ejendom via en hjemmeside uden brug af ejendomsmægler. Vælger sælger selv at stå for salget, skal
sælger være sikker på selv at kunne håndtere prisfastsættelsen, indhentelse af
dokumenter vedrørende ejendommen, fx tilstandsrapport, ejerskifteforsikring,
energimærkning, BBR-meddelelse og ejendomsskattebillet, håndtere forhandling
med potentielle købere, annoncering og udfærdigelse af købsaftale. Opgaver som
ejendomsmægleren plejer at håndtere.
Tilsvarende kan en køber af en fast ejendom undlade at bruge advokat, hvis
køber selv har den fornødne ekspertise og det juridiske overblik, og køber samtidig selv er i stand til at berigtige handlen, herunder tinglyse skøde og udarbejde
refusionsopgørelse. Der er frister, som skal overholdes, vilkårene forhandles, aftaler, der underskrives med forbehold og tilføjelser, fuldmagtsforhold, aftalen kan
rammes af ugyldighedsgrunde osv.
Sælger skal have fat i en bygningssagkyndig, som kan gennemgå ejendommen og udarbejde en tilstandsrapport. En bygningssagkyndig er som ordet siger,
en person, der kan vurdere ejendommens bygninger, hvilken tilstand de er i, og
om de mangler, der nu er på ejendommen, er væsentlige eller uvæsentlige. Sælger
skal selv finde og kontakte bygningssagkyndig. Ejendomsmægler må give sælger
en liste over mulige bygningssagkyndige, men må ikke i øvrigt være behjælpelig
med at få udarbejdet tilstandsrapporten.
Derudover skal sælger have udarbejdet en elinstallationsrapport af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Rapporten er et el-tjek, som vil afsløre, hvis der er
graverende ulovlige installationer i ejendommen.
Både sælger og køber skal have fat i deres forsikringsselskab i forbindelse
med handel af fast ejendom. Sælger skal vise, om ejendommen har været relevant
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Karakter

Forklaring

IB

Ingen bemærkninger

Ingen kommentarer.

K0

Kosmetiske skader

Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.

K1

Mindre alvorlige skader

Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på
bygningsdelens eller bygningens funktion.

K2

Alvorlige skader

Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens
funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.

K3

Kritiske skader

Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens
funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.

UN

Bør undersøges nærmere

Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang.
Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang
og konsekvenser altid afklares.
Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.

Fig. 20.2 Oversigt over de karakterer, den bygningssagkyndige anvender i tilstandsrapporten.
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Bodeling ved fælleseje
Bodeling i tusinde kr.

Jesper

Line

Aktiver i alt

1.300

1.400

Passiver i alt

- 800

- 100

500

1.300

Fra Jesper til Line

- 250

250

Fra Line til Jesper

650

- 650

Formue efter deling (Boslod)

900

900

Nettoformue (bodel)

Fig. 22.1 Bodeling for Jesper og Line, der har fælleseje.

Hvis den ene ægtefælles bodel er negativ (negativ nettoformue), skal bodelen ikke
deles med den anden ægtefælle. Det er kun den positive nettoformue, der skal
deles, jf. ÆSL § 58, stk. 1.

Positiv nettoformue

Bodeling med negativ bodel
Bodeling i tusinde kr.
Aktiver i alt

Jesper

Line

300

1.400

Passiver i alt

- 800

- 100

Nettoformue (bodel)

-500

1.300

Fra Jesper til Line

0

0

Fra Line til Jesper

650

- 650

Formue efter deling (Boslod)

150

650

Fig. 22.2 Bodeling med negativ bodel.

Som hovedregel indgår ægtefællernes samlede aktiver i bodelingen. Alle aktiver værdiansættes, og alle passiver opgøres, og resultatet indgår i bodelingen.
Hvis ægtefællerne ikke er enige om, hvem af dem, der ejer aktivet, og kan ingen
bevise ejerskabet, vil aktivet tilhøre begge bodele med halvdelen til hver.
Undtaget fra bodelingen er:
• Særejeaktiver
• Personlige rettigheder
• Pensionsordninger

Hovedregel: Alle aktiver
indgår

Undtagelser

4.2 Ingen deling af særeje
Ægtefællernes særeje skal ikke medtages i bodelingen. Særejet, surrogater af
særeje og indtægter af særejet holdes også uden for boopgørelsen i forbindelse
med deling af fællesboet.
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Fuldstændigt særeje

Skilsmissesæreje

Hvis ægtefællerne har aftalt fuldstændigt særeje for alt hvad de ejer, tager
hver ægtefælle sine aktiver med sig efter separation eller skilsmisse. Der sker ingen bodeling. Er der stor ulighed mellem ægtefællernes formue, vil de også have
meget forskellige formuer efter bodelingen.
Har ægtefællerne aftalt skilsmissesæreje, kan hver ægtefælle ved bodeling
efter separation eller skilsmisse beholde, hvad denne ejer, jf. RVL § 28, stk. 1. Bodelingen vil se ud som vist i fig. 22.3.
Deling af skilsmissesæreje ved skilsmisse
Bodeling i tusinde kr.

Jesper

Line

Aktiver i alt

1.300

1.400

Passiver i alt

- 800

- 100

Nettoformue (bodel)

500

1.300

Formue efter skilsmisse

500

1.300

Fig. 22.3 Deling af skilsmissesæreje ved skilsmisse.

I tilfælde af en af ægtefællernes død, vil skilsmissesærejet blive til fælleseje, og så
vil bodelingen se ud som i fig. 22.4.
Deling af skilsmissesæreje ved død
Bodeling i tusinde kr.

Jesper

Line

Aktiver i alt

1.300

1.400

Passiver i alt

- 800

- 100

500

1.300

Fra Jesper til Line

- 250

250

Fra Line til Jesper

650

- 650

Formue efter død

900

900

Nettoformue (bodel)

Fig. 22.4 Deling af skilsmissesæreje ved død.

Er der stor forskel på ægtefællernes formue, er det ikke tilrådeligt at aftale skilsmissesæreje for hele formuen, da det er fælleseje ved død. Hvis ægtefællen uden
formue dør først, vil den længstlevende ægtefælle skulle overlade halvdelen af
sin store formue til førstafdødes boslod, som skal fordeles blandt arvingerne. Læs
mere om fordeling af arv i afsnit 5.
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Eksempel

Jesper og Line er ægtefæller og har aftalt skilsmissesæreje for hele formuen. De har ingen fællesbørn, men
Line har en datter (særbarn) fra et tidligere forhold. Line har en nettogæld på 1 mio. kr., og Jesper har en
nettoformue på 12 mio. kr.
Hvis Line dør først, skal Jesper dele sine 12 mio kr., som nu indgår i fællesboet. Den ene mio. kr. får Lines
kreditorer, og de sidste 5 mio. kr. falder i arv efter Line.
Lines særbarn og Jesper arver Line med 2,5 mio kr. hver. Jesper sidder derfor tilbage med en formue på 6
mio kr. + 2,5 mio kr. Hans formue er derfor blevet 3,5 mio. kr. mindre efter delingen ved Lines død.

Ulempen ved skilsmissesæreje kan undgås ved at kombinere de to særeje former
i et kombinationssæreje, som er beskrevet i afsnit 3.2.5.
• Den mest almindelige kombinationssærejeform er:
• Skilsmissesæreje i tilfælde af separation eller skilsmisse samt for den ægtefælle, der dør først, og
• Fuldstændigt særeje for den længstlevende ægtefælle.
Den kombination vil tilgodese den længstlevende ægtefælle, som vil få mest muligt af formuen. Hvis ægtefællerne Line og Jesper har aftalt kombinationssæreje
på denne måde, vil delingen i tilfælde af skilsmisse og Jespers død se ud som vist
i fig. 22.5 og 22.6.
Ved kombinationssæreje er der ingen deling ved skilsmisse
Bodeling i tusinde kr.

Jesper

Line

Aktiver i alt

1.300

1.400

Passiver i alt

- 800

- 100

Nettoformue (bodel)

500

1.300

Formue efter skilsmisse

500

1.300

Fig. 22.5 Ved kombinationssæreje er der ingen deling ved skilsmisse.
Kombinationssæreje ved Jespers død
Bodeling i tusinde kr.

Jesper

Line

Aktiver i alt

1.300

1.400

Passiver i alt

- 800

- 100

500

1.300

- 250

250

Nettoformue (bodel)
Fra Jesper til Line

Fælleseje
Særeje
Arv efter Jesper

Formue efter Jespers død

250

1.550

Fig. 22.6 Kombinationssæreje ved Jespers død.
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Eksempel

Jesper og Line er ægtefæller og har aftalt skilsmissesæreje for hele formuen. De har ingen fællesbørn, men
Line har en datter (særbarn) fra et tidligere forhold. Line har en nettogæld på 1 mio. kr., og Jesper har en
nettoformue på 12 mio. kr.
Hvis Line dør først, skal Jesper dele sine 12 mio kr., som nu indgår i fællesboet. Den ene mio. kr. får Lines
kreditorer, og de sidste 5 mio. kr. falder i arv efter Line.
Lines særbarn og Jesper arver Line med 2,5 mio kr. hver. Jesper sidder derfor tilbage med en formue på 6
mio kr. + 2,5 mio kr. Hans formue er derfor blevet 3,5 mio. kr. mindre efter delingen ved Lines død.

Ulempen ved skilsmissesæreje kan undgås ved at kombinere de to særeje former
i et kombinationssæreje, som er beskrevet i afsnit 3.2.5.
• Den mest almindelige kombinationssærejeform er:
• Skilsmissesæreje i tilfælde af separation eller skilsmisse samt for den ægtefælle, der dør først, og
• Fuldstændigt særeje for den længstlevende ægtefælle.
Den kombination vil tilgodese den længstlevende ægtefælle, som vil få mest muligt af formuen. Hvis ægtefællerne Line og Jesper har aftalt kombinationssæreje
på denne måde, vil delingen i tilfælde af skilsmisse og Jespers død se ud som vist
i fig. 22.5 og 22.6.
Ved kombinationssæreje er der ingen deling ved skilsmisse
Bodeling i tusinde kr.

Jesper

Line

Aktiver i alt

1.300

1.400

Passiver i alt

- 800

- 100

Nettoformue (bodel)
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1.300

Formue efter skilsmisse

500

1.300

Fig. 22.5 Ved kombinationssæreje er der ingen deling ved skilsmisse.
Kombinationssæreje ved Jespers død
Bodeling i tusinde kr.

Jesper
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Aktiver i alt

1.300
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Passiver i alt

- 800
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1.300

- 250

250

Nettoformue (bodel)
Fra Jesper til Line

Fælleseje
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Formue efter Jespers død
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Fig. 22.6 Kombinationssæreje ved Jespers død.
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5.1 Arveklasser
Er arvelader ikke gift, og har han ikke skrevet testamente, skal arven fordeles til
slægtninge efter AL §§ 1-3. Arveloven inddeler arveladers slægtninge i tre arveklasser, og arven fordeles først til slægtninge fra arveklasse 1. Er der ingen arvinger i arveklasse 1, arver slægtninge i arveklasse 2, og er der hverken slægtninge i
arveklasse 1 eller 2, er det slægtninge i arveklasse 3, der arver det hele.

Arveklasse 1

5.1.1 Arveklasse 1
		
Farfar

Farmor

Morfar

Mormor

Faster/
Farbror

Far

Mor

Moster/
Morbror

Arvelader

Arvelader

Børn

Søskende

Nevø/Niece

Børnebørn

Ægtefælle

Børn

Børnebørn

Fig. 22.7 Arveladers livsarvinger tilhører 1. arveklasse.

Livsarvinger

Legal arv

Arveklasse 1 er arveladers børn, som er livsarvinger. Alle arveladers børn deler
arven lige, jf. AL § 1. Hvis arvelader har tre børn, arver de 1/3 hver. Hvis et barn
er afgået ved døden, før arvelader dør, træder børnebørn i barnets sted og deler
det døde barns andel af arven, jf. AL § 1, stk. 2. Oldebørn eller tipoldebørn arver
på samme måde. Hvis det døde barn ikke efterlader sig livsarvinger, arver de to
andre børn i stedet med halvdelen til hver. Livsarvingernes legale arv er den
arvelod, de vil få efter arveloven, hvis der ikke er oprettet testamente.
E ksem pel

Svend afgår ved døden og efterlader sig 900.000 kr. Han har ingen ægtefælle og
har ikke skrevet testamente. Svend efterlader sig to sønner – Axel og Kurt. Sidste
år døde Svends datter Gerda, som efterlod sig to børn, Lotte og Hans. Arven på
900.000 kr. skal fordeles efter AL § 1 på denne måde:
† Svend 900.000 kr.

† Gerda
1/3 = 300.000 kr.

Lotte
150.000 kr.

Axel
1/3 = 300.000 kr.

Kurt
1/3 = 300.000 kr.

Hans
150.000 kr.

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side
Eksempel

Svends livsarvinger – hans børn og børnebørn – arver Svends formue. De skal
dele den ligeligt, og da de er tre børn, får de en tredjedel hver. Gerda er afgået
ved døden, og derfor skal hendes børn dele Gerdas arv lige.
Hvis Gerda ikke havde haft nogen børn, ville hele arven skulle deles mellem
Axel og Kurt med 450.000 kr. til hver.

Det er arveladers egne børn og eventuelt adoptivbørn, der har arveret efter § 1.
Samleverens eller ægtefællens særbørn fra tidligere forhold, har ikke krav på arv,
medmindre arvelader har skrevet et testamente, hvor de er nævnt.
Børnene er tvangsarvinger, hvilket betyder, at de er tvungne arvinger, uanset
et eventuelt modstridende testamente. Det er altså ikke muligt for arvelader at
gøre sine børn arveløse efter den danske arvelov. En fjerdedel af livsarvingernes
legale arv er tvangsarv, og den del af arven kan arvelader ikke testamentere til
andre, jf. AL § 5.

Egne børn

Tvangsarv

Tvangsarv
Friarv

Fig. 22.8 Tvangsarv udgør en fjerdedel af barnets legale arv.

Den del af arven, der ikke er tvangsarv, kaldes friarv, som altså udgør 75 % af barnets arvelod se fig. 22.8.
Hvis barnets tvangsarv udgør mere end 1 mio. kr., kan arvelader begrænse
arven til 1 mio. kr., jf. AL § 5, stk. 2. Beløbet er reguleret til 1.150.000 kr. i 2013.
Hvis arvelader efterlader sig 8 mio. kr. og har et barn men ingen ægtefælle, vil
tvangsarven udgøre ¼ af 8 mio. kr. = 2 mio. kr. Har arvelader oprettet testamente,
vil det være muligt for arvelader at begrænse barnets arv til 1 mio. kr. i stedet for
den oprindelige tvangsarv på 2 mio. kr.
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5.1.2 Arveklasse 2
		
Far

Søskende

Mor

Farfar

Farmor

Morfar

Mormor

Faster/
Farbror

Far

Mor

Moster/
Morbror

Arvelader

Arvelader
Søskende

Nevø/Niece

Nevø/Niece

Ægtefælle

Børn

Børnebørn

Fig. 22.9 Arveladers forældre, søskende og deres børn er arveklasse 2

Arveklasse 2
Forældre og søskende
Halvdelen til hver
forælder

Har arvelader ingen livsarvinger (børn, børnebørn mv.) eller ægtefælle, skal arven
fordeles til arvinger i arveklasse 2, jf. AL § 2. Arveklasse 2 består af arveladers
forældre og forældrenes børn (arveladers søskende).
Forældrene arver halvdelen hver. Hvis en af forældrene er afgået ved døden,
før arvelader dør (fx faderen), træder faderens øvrige børn i dennes sted og deler
faderens halvdel af arven, jf. AL § 2, stk. 2. Det er altså arveladers søskende, som
skal dele en død forælders arv. Hvis en af den afdøde forælders børn er afgået ved
døden, er det forælderens børnebørn, som arver barnets andel.
E ksem pel

Svend afgår ved døden og efterlader sig 900.000 kr. Han har ingen ægtefælle,
ingen børn og har ikke skrevet testamente. Svends mor lever endnu, men hans
far døde sidste år. Faderen havde udover Svend en datter Lotte sammen med
Svends mor og en søn, Hans, fra et tidligere ægteskab. Svend har en søster mere,
Line, som er moderens datter af første ægteskab. Svends arv skal fordeles efter
AL § 2 på denne måde:
Mor
1/2 = 450.000 kr.

Line

† Svend
900.000 kr.

† Far
1/2 = 450.000 kr.

Lotte
225.000 kr.

Hans
225.000 kr.

Svends forældre arver Svends formue med halvdelen til hver. Faderen er afgået
ved døden, og derfor skal hans børn dele faderens del af arven lige. Line er ikke
faderens barn og vil derfor ikke arve efter Svend.

Hvis Svends mor i eksemplet ovenfor også var død, skulle Line og Lotte deles
om moderens halvdel på 450.000 kr. altså 225.000 kr. hver. Arven efter Svend ville
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blive fordelt med 225.000 kr. til Line, 450.000 kr. til Lotte (225.000 kr.+225.000 kr.)
og 225.000 kr. til Hans. Arven bliver altså fordelt forskelligt for helsøskende og
halvsøskende.
Arvinger i arveklasse 2 er ikke tvangsarvinger, så arvelader skal ikke tage
hensyn til en eventuel tvangsarv, hvis han vælger at oprette et testamente. Han
kan frit testamentere over alt, hvad han ejer.

Ikke tvangsarvinger

5.1.3 Arveklasse 3
Farfar

Farmor

Morfar

Mormor

Faster/
Farbror

Far

Mor

Moster/
Morbror

Arvelader
Søskende

Nevø/Niece

Ægtefælle

Børn

Børnebørn

Farfar

Farmor

Morfar

Faster/
Farbror

Far

Mor

Mormor

Moster/
Morbror
Arvelader

Fig. 22.10 Arveklasse 3 er arveladers bedsteforældre og deres børn – men ikke fjernere
slægtninge.

Hvis arvelader ikke har slægtninge i arveklasse 1 eller 2, skal arven fordeles i arveklasse 3. Den omfatter bedsteforældrene og deres børn – altså faster, farbror,
moster eller morbror, jf. AL § 3.
Arven fordeles med ½ til moderens forældre og ½ til faderens forældre, så bedsteforældrene får ¼ af arven hver. Er en af bedsteforældrene død før arvelader,
skal den fjerdedel fordeles til dennes børn – altså arveladers faster, farbror, moster eller morbror. Hvis begge bedsteforældre på den ene side (fx faderens forældre) er døde uden at efterlade sig børn, vil hele arven skulle fordeles mellem
bedsteforældrene på den anden side (moderens forældre), jf. AL § 3, stk. 3.
Arveklasse 3 er ikke tvangsarvinger, og arvelader kan derfor bestemme en
anden fordeling af hele arven ved testamente.
Hverken oldeforældre eller fætre/kusiner er omfattet af arveklasse 3, og
disse slægtninge har ingen legal arveret efter arvelader. Men arvelader kan i testamente bestemme, at de skal arve noget af formuen.
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Staten arver

Hvis arvelader ikke efterlader sig arvinger efter arveloven og ikke har oprettet
testamente, arver staten hele formuen.
E ksem pel

Svend afgår ved døden og efterlader sig 1.000.000 kr. Han har ingen ægtefælle,
ingen børn, ingen forældre og har ikke skrevet testamente. Svend har en farmor, men hans farfar døde for nyligt uden at eftelade sig børn. Svends mormor
lever endnu, men hans morfar døde sidste år. Svend havde en moster, som lever
endnu og en kusine efter en afdød morbror.
Mormor
250.000 kr.

Moster
250.000 kr.

† Morfar
250.000 kr.

† Morbror

Farmor
500.000 kr.

† Mor

† Farfar

† Far

† Svend
1.000.000 kr.

Kusine

Svends bedsteforældre skal arve Svend – halvdelen til faderens forældre og
halvdelen til moderens. Da Svends farfar er død uden at efterlade sig børn, er
det farmoren, der arver hele den del – altså 500.000 kr.
Svends mormor lever, og hun arver ¼, dvs. 250.000 kr. Morfaren er død og efterlader sig et levende barn, som arver det hele efter ham. Fætre og kusiner har ikke
arveret efter AL § 3, så Svends kusine arver intet.

Farfar

Farmor

Morfar

Mormor

Faster/
Farbror

Far

Mor

Moster/
Morbror

Arvelader
Søskende

Nevø/Niece

Ægtefælle

Børn

Børnebørn
Fig. 22.11 De tre arveklasser og ægtefællen. Oldeforældre arver ikke, og heller ikke kusiner
og fætre.
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5.2 Ægtefællers arveret
Ægtefæller arver hinanden, og længstlevende ægtefælle arver hele formuen, hvis
førstafdøde ægtefælle ikke har nogen børn, jf. AL § 9.
Har arvelader børn og ikke oprettet et testamente, arver ægtefællen halvdelen af den formue, der falder i arv, og børnene arver den anden halvdel til deling.

Ægtefællen arver
halvdelen

Eksempel

Da Svend dør efterlader han sig ægtefællen Sussie og børnene Lotte og Hans.
Der falder 800.000 kr. i arv efter Svend, og de skal fordeles med 400.000 kr. til
ægtefællen og 200.000 kr. til hver af børnene.

200
Lotte
Hans

400

Ægtefælle
200

Ægtefællen er tvangsarving på samme måde som børnene, så ¼ af ægtefællens
legale arv er tvangsarv, jf. AL § 10. Arvelader kan testamentere over de resterende
¾, men det er altså ikke muligt at gøre hverken børn eller ægtefællen arveløse.
Hvis Svend og Sussie har lavet et testamente, der giver længstlevende ægtefælle ret til at arve mest muligt, vil den længstlevende ægtefælle arve hele friarven
udover sin del af tvangsarven. Det begrænser børnenes arv til deres tvangsarv, og
fordelingen af arveladers formue vil se ud som illustreret i fig. 22.12. Sussie vil i alt
arve 100.000 kr. + 600.000 kr. = 700.000 kr. efter Svend.

50

Tvangsarving

Arve mest muligt ved
testamente

50
100

Lottes tvangsarv
Hans’ tvangsarv
Ægtefælles tvangsarv

600

Friarv

Fig 22.12 Hvis arvelader efterlader sig både ægtefælle og livsarvinger, er friarven ¾ af det,
der falder i arv.
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• Efterlader en samlever, der har arveret efter et samlevertestamente
• Har rådet over hele boet ved testamente med respekt af tvangsarvereglerne.
Medmindre en af ovenstående situationer foreligger, skal arven deles som beskrevet i nedenstående skema, fig. 22.13, jf. AL § 16. Der skelnes mellem førstafdøde ægtefælles livsarvinger (børn, børnebørn osv.) og slægtsarvinger (forældre,
søskende bedsteforældre mv.), og på samme måde skelnes mellem længstlevende
ægtefælles livsarvinger og slægtsarvinger. Det fremgår bl.a. af skemaet, at hvis
ingen af ægtefællerne har livsarvinger, men begge har slægtsarvinger, skal arven
efter længstlevende ægtefælle deles med ½ til hver ægtefælles slægtsarvinger.
Førstafdøde
- livsarvinger
- slægtsarvinger

Førstafdøde
- livsarvinger
+ slægtsarvinger

Førstafdøde
+ livsarvinger
+/- slægtsarvinger

Længstlevende
- livsarvinger
- slægtsarvinger

Er der ingen arvinger efter arveloven
eller testamente,
tilfalder formuen
staten

Førstafdødes
slægtsarvinger
arver det hele

Førstafdødes
livsarvinger arver
det hele

Længstlevende
- livsarvinger
+ slægtsarvinger

Længstlevendes
slægtsarvinger
arver det hele

½ til førstafdødes
slægtsarvinger
½ til længstlevendes slægtsarvinger

½ til førstafdødes
livsarvinger
½ til længstlevendes slægtsarvinger

Længstlevende
+ livsarvinger
+/- slægtsarvinger

Længstlevendes
livsarvinger arver
det hele

Længstlevendes
livsarvinger arver
det hele

½ til førstafdødes
livsarvinger
½ til længstlevendes livsarvinger

Fig. 22.13 Skema over fordelingen af arv, når længstlevende dør efter at have benyttet reglen
om suppleringsarv.

Ægtefællerne kan i testamente have bestemt, at arven skal fordeles på en anden
måde end efter arvelovens regler om legal arveret.
Husk, at ægtefællernes fællesbørn arver efter begge ægtefæller, mens særbørn
kun arver den ene.
Eksempel

Svend afgår ved døden, og ægtefællen Sussie udtager hele arven på 600.000 kr.
Svend havde en søn Harry fra sit første ægteskab. Svend og Sussie har sammen
fået børnene Hans og Lotte. Sussie dør et par år efter Svend, og formuen er nu
vokset til 900.000 kr., fordi huset de boede i, er steget i værdi.
Efter Sussies død, skal arven nu fordeles til både Svend og Sussies livsarvinger,
halvdelen af boet (450.000 kr.) skal fordeles til Svends livsarvinger og den anden
halvdel til Sussies.
Fortsættes næste side
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5.4.1 Testationskompetence
Testationskompetencen er den del af formuen, som en arvelader kan bestemme
over, når han skriver sit testamente. Som udgangspunkt kan arvelader disponere
over hele sin formue i et testamente; men hvis arvelader efterlader sig tvangsarvinger, bliver testationskompetencen begrænset af arvelovens regler om tvangsarv. Arvelader kan ikke disponere i strid med reglerne om tvangsarv.
Hvis arvelader har børn eller ægtefælle, er en fjerdedel af deres legale arv
tvangsarv. Testators testationskompetence er begrænset af tvangsarven, og
derfor kan testator ikke bestemme over en fjerdedel af formuen, hvis han er gift
eller har børn, jf. AL § 50.

Disponere over hele
formuen

Testationskompetence
begrænset af tvangsarv

Tvangsarv
Friarv

Fig. 22.14 Har testator børn eller ægtefælle, er en fjerdedel af formuen tvangsarv

Testator kan testamentere op til ¾ af sin formue – friarven – til enten sin ægtefælle, en eller flere af sine børn eller en gammel tante. Testator kan også bestemme,
at formuen skal gives til naboen, Red Barnet eller et andet godt formål.
Den længstlevende ægtefælles ret til suppleringsarv kan ikke begrænses af et
testamente. Reglerne om suppleringsarv er beskrevet ovenfor i afsnit 5.2.1.
Hvis arvelader hverken har ægtefælle eller børn, er hans testationskompetence ikke begrænset af tvangsarveretten. Testator kan så frit testamentere over hele
sin formue.

Suppleringsarv

Eksempel

Svend er gift med Sussie, og sammen har de børnene Lotte og Hans. Derudover har Svend sønnen Harry
fra et tidligere ægteskab. Svend og Sussie har for længe siden oprettet et testamente, hvor de vil sørge for,
at alle tre børn arver lige meget, når den længstlevende ægtefælle dør. Sussie er lige afgået ved døden efter
at have siddet i uskiftet bo siden Svend døde for fem år siden. Formuen i det uskiftede bo er 600.000 kr., og
hvis der ikke var skrevet testamente, ville arven blive fordelt som eksemplet i afsnit 5.3.4. Tvangsarven for
hver af de tre børn udgør ¼ af deres legale arv, dvs.:
Harry: 25.000 kr., Lotte: 62.500 kr., Hans: 62.500 kr.
Tvangsarven udgør i alt ¼ af formuen eller 150.000 kr.
Friarven udgør 450.000 kr., og dem kan Svend og Sussie testamentere til dem, de ønsker. Tvangsarven er
derfor ikke til hinder for testamentets bestemmelse om, at børnene skal arve lige meget. Hvert barn vil
derfor arve 200.000 kr.
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Maksimalt 7/8

Testamentet kan samtidig bestemme, at samleveren skal arve mest muligt, og det
vil få indflydelse på børnenes tvangsarveret. Samleveren kan frit testamentere ¾
af sin formue til samleveren. Den sidste fjerdedel – tvangsarven – skal fordeles
mellem samleveren og børnene. Samleveren kan derfor maksimalt arve 7/8 af
den andens formue i konkurrence med dennes børn, se fig. 22.15.

Friarv til samlever
Samlever
Børn, tvangsarv

Fig. 22.15 Med et udvidet samlevertestamente og bestemmelse om “mest muligt” til samlever, kan børnenes arveret indskrænkes til 1/8 af arveladers formue.

Ikke uskiftet bo
Betingelser

Børn og bopæl

Samlevende har ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo efter hinanden, uanset om der er oprettet et udvidet samlevertestamente – det er kun for ægtefæller.
Det udvidede samlevertestamente kan udelukkende anvendes af ugifte samlevende, som lever i et ægteskabslignende forhold. Testator skal derfor opfylde
følgende betingelser for at kunne oprette testamentet, jf. AL § 88:
• De to parter skal have mulighed for at indgå ægteskab (eller registreret partnerskab). Søskende eller personer, der allerede er gift med en anden, kan
altså ikke oprette dette testamente.
• Samleverne må ikke have oprettet et andet udvidet samlevertestamente til
fordel for en anden samlever.
• Samleverne skal have samme bopæl på det tidspunkt, samleveren dør.
• Samleverne skal:
• Enten have et fælles barn, vente et eller have haft et fælles barn.
• Eller have boet sammen de sidste to år på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold.
Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, er testamentet ikke gyldigt. Det betyder,
at det udvidede samlevertestamente mister sin betydning, når parterne går fra
hinanden og ikke længere bor sammen.
Testamentet bortfalder, hvis parterne gifter sig – enten med hinanden eller
med en tredje person, jf. AL § 89. Derudover kan testamentet tilbagekaldes og
ændres på samme måde, som andre testamenter.

Ændringer i testaments
form
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5.4.4 Ændringer og tilbagekaldelse af testamenter
Vil testator ændre i et testamente, eller skal et testamente helt bortfalde, skal ændringen overholde formkravene til testamenter. Både tilbagekaldelser og ændringer af testamentet skal ske i testamentsform, jf. AL § 67.
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