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1.2 Kontakter er bindende  
Kontraktparterne er forpligtede til at overholde indgåede aftaler – ikke overholdes = juridiske 

konsekvenser.  

Naturalopfyldelse: En part kan dømmes til at opfylde en bindende kontrakt.  

Opfyldningsinterresse: Kontaktens værdi i penge (erstatning)  

- Ved betaling af erstatning af opfyldelsesinteressen stilles modtageren økonomisk set lige så godt, 

som han ville have været stillet, hvis kontrakten var blevet rigtigt opfyldt.  

- Beregnes som markedspris – kontraktpris 

Kontaktbrud/misligholdelse af kontakten: Undladelse uden gyldig grund af opfyldelse af kontakt  

Retligt bindende kontrakter = erhverv og økonomisk sammenhæng  

Retligt uforbindende kontakter = daglige personlige aftaler mellem mennesker  

- Der kan således ikke bringes nogen misligholdelsesbeføjelse i anvendelse over for den, der ikke 

overholder en aftale, som ikke er retligt bindende  

Reglerne har den vigtige forebyggende virkning, at kontrakter som oftest bliver opfyldt i overensstemmelse 

med deres indhold.  

Levering af mangelfri varer eller anden ydelse til tiden, der sker frivilligt, har større værdi end 

gennemtvingelse af et krav om opfyldelse ved dom og udlæg og lignende 

Hovedregel 

- en erstatningspligtig kontrahent skal erstatte hele det tab, den erstatningsberettigede kontrahent 

lider som følge af kontraktbrud (misligholdelse) 

o I praksis opnås der sjældent fuldstændig kompensation. 

1.3 Kontraktbegrebet   
En kontrakt er, som det undertiden kort, men upræcist er blevet sagt, en fælles vilje,  

»a meeting of the minds«.  

En mundtlig aftale er i almindelighed bindende. 

- For at undgå tvivl og tvist sikrer parterne sig ofte bevis både for, at en kontrakt er kommet i stand, 

og for indholdet af kontrakten. 

1.4 Kontaktfrihed   

1.4.1 Udgangspunkt om kontraktfrihed  
Enhver person, der er voksen og myndig, har en handlefrihed – eller autonomi 

- Personlig frihed  

- Frit forbrugsvalg  

- Frihed til at søge beskæftigelse  

- Frihed til at drive erhverv  



 

 

2.4 Forsendelsesrisikoen. Bevis for at breve m.m. er afsendt og kommet frem.  
Et løfte bliver bindende for løftegiveren, når det kommer til løftemodtagerens kundskab.  

Et påbud bliver bindende for modtageren, når det kommer frem til denne.  

- beviset for afsendelse accepteres i almindelighed som et tilstrækkeligt bevis for, at erklæringen er 

kommet frem. 

Forsendelsesreglen påhviler afsenderen.  

Hovedreglen om, at afsenderen bærer forsendelsesrisikoen, fastholdes for andre påbud end de 

pligtmæssige reklamationer. 

 

Løfter er bindende for løftegiveren, når det kommer til løftemodtagerens kundskab 

Påbud er bindende for modtageren, når de kommer frem til denne 

Forsendelsesrisiko – hvem skal bære risikoen for, at posten mv. forsinkes eller udebliver? 

• Udgangspunkt: Forsendelsesrisikoen ved reklamationer/påbud påhviler afsenderen 

• Bevis: Anbefalet og almindeligt brev (U.2015.3852 H) og almindelig kontorrutine, 

men afsendelse af kun et enkelt brev vil ofte ikke være nok (U.2013.165 H) 

• Undtagelse – AFTL § 40 

• Når nogen efter AFTL skal ”give meddelelse” (reklamere), og meddelelsen 

indleveres til forsvarlig befordring, påhviler forsendelsesrisikoen modtageren 

• Sml. KBL § 61, som bl.a. henviser til §§ 26 og 27 om reklamation ved forsinkelse 

 

Opgave  

• 5/9: A sender tilbud om køb af bil til B med frist på svar d. 19/9 

• 6/9: B sender overensstemmende accept med brev dateret samme dag 

• 21/9: B’s accept kommer frem til A 

• 21/9: A sender brev med PostNord, hvor han skriver, at accepten er for sen, og at han (nu) ikke 

ønsker at købe bilen 

• Brevet når som følge af PostNords forhold aldrig frem til B 

Har A og B indgået en bindende aftale om bilen?  

• Udgangspunkt: Forsendelsesrisikoen ved reklamationer/påbud påhviler afsenderen 



CISG = Deklaratorisk  

Det er i praksis almindeligt, at CISG erstattes med virksomheders almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 

2.14.2 Tilbud   
CISG tilbud = et tilbud et forslag om indgåelse af aftale, der er rettet til en eller flere bestemte personer, og 

som er tilstrækkelig bestemt og vi ser tilbudsgiverens vilje til at forpligte sig, hvis tilbuddet antages.   

Udsendelse af reklamemateriale, prislister og kataloger 

- harmonerer med regelen i dansk indenlandsk aftaleret.  

- Harmonerer IKKE med den indenlandske regel for internetbutikker 

o hvorefter der antages at foreligge et tilbud, hvis internetkunden kan placere varen i en kurv 

eller lignende 

2.14.3 Virkning   
Reglerne i CISG = baseret på overenskomstprincippet 

-  Herefter er tilbudsgiveren ikke bundet, medmindre tilbudsmodtageren accepterer tilbuddet 

o Konsekvens – tilbuddet tilbagekaldes  

2.14.4 Accept   
Accepten har virkninger fra den kommer frem 

 tavshed eller passivitet ikke i sig selv en antagelse af tilbuddet. 

Mundtlige tilbud skal accepteres straks.  

Tilbudsgiveren dog bundet af det for sene svar, hvis det viser sig, at det antagende svar blev sendt under 

sådanne omstændigheder, at det ville være kommet rettidigt frem til tilbudsgiveren 

En accept kan tilbagekaldes, hvis tilbagekaldelsen kommer frem før eller samtidig med, at accepten 

kommer frem.  

Tilbud bortfalder et tilbud, når tilbudsmodtagerens afslag når frem til tilbudsgiveren 

 

Padlet opgave – 9/9 
• Onsdag d. 11. september 2019 sendte Andersen et tilbud til Bissel om, at Bissel for kr. 25.000 

kunne købe Andersens ridehest til levering d. 1. november. 

• I brevet udbad Andersen sig svar ”inden 14 dage”. 

• D. 27. september modtog Andersen et bekræftende svar fra Bissel. Bissels brev var dateret og 

poststemplet d. 25. september. 

• Andersen var imidlertid ikke længere interesseret i at sælge hesten og smed derfor Bissels brev væk 

uden at foretage sig yderligere.  

• Kan Bissel kræve hesten leveret den 1. november mod betaling af 25.000 kr.? 

For at afgøre om B’s accept er rettidig efter AFTL § 2, stk. 1, må det undersøges, hvornår acceptfristen 

udløber. 



• ”Da tvisten er opstået på baggrund af en salgsaftale mellem to danske selskaber 

med hjemting i Danmark, finder retten, at en bestemmelse om værneting i 

Tyskland må anses for usædvanlig.” 

• ”Da den tillige findes byrdefuld for sagsøger, må, for at et sådant vilkår kan anses 

for aftalt, i hvert fald kræves, at sagsøger tydeligt er gjort opmærksom herpå.” 

• ”Dette findes ikke at være sket. Der er alene henvist til vedlagte standardvilkår på 

tysk og engelsk, hvor pkt. XII, der indeholder værnetingsbestemmelsen, på ingen 

måde er særlig fremhævet” 

• ”Der foreligger således ikke en aftale om særligt værneting” 

 

3.7 Hensigtserklæringer som forberedende erklæringer og som støtteerklæringer  
Hensigtserklæring: Oplysning om hvad afgiveren planlægger/har til hensigt at gøre 

Eksempler 

▪ Afgivet som led i forberedelsen af endelig kontrakt, fx forud for dyr due diligence 

▪ Støtteerklæring: Moderselskab oplyser til datterselskabs kreditor, at politikken er 

at holde datterselskabet forsynet med fornøden likviditet (modsat kaution) 

Formål/funktion: En vis grad af sikkerhed, idet en seriøs part kun bryder en hensigtserklæring, hvis han har 

væsentlige grunde hertil 

o Retsvirkning 

▪ Udgangspunkt: Ikke retligt bindende (modsat et løfte) 

▪ Afgøres ved fortolkning, jf. U.1994.470 H 

▪ Evt. erstatningsansvar ved illoyal eller usaglig fravigelse af hensigtserklæring, jf. 

U.2000.1366 H, eller hvis uforsvarligt at afgive erklæringen 

 

Letter of intent:  

Hensigtserklæring, ikke beslutning. Har ikke virkning som et løfte, medmindre  

erklæringen klart indeholder et bindende løfte. 

UfR 1994.470 H: Moderselskab erklærer, at ville sørge for, at dets datterselskab er i stand til  at betale sin 

gæld. 

Letter of awareness eller comfort:  

Støtteerklæring, kan have samme funktion som kaution.  Moderselskab der i stedet for, at kautionere, 

afgiver hensigtserklæring om, at støtte sine datterselskaber på en sådan måde, at de altid har likviditet. 

 

Rammeaftale:  

En part afgiver en hensigtserklæring med angivelse af, at afsender ønsker, at  indgå en aftale med de i 

hensigtserklæringen angivne hovedpunkter. 

 


