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Forord til 6. udgave 

Forord til 6. udgave 
Aftaleloven fører en ejendommelig tilværelse. Den viser hver dag – i retterne 
og i rådgivningen – sit værd, og på de fleste punkter står den uantastet siden 
1917. Mellem hver udgave af kommentaren er der selvsagt en række domme 
og andre afgørelser, men der sker ikke meget, der virkelig rykker. Heroverfor 
står, at det er blevet moderne – navnlig blandt svenske forskere – at hævde, at 
loven er håbløs umoderne. I de næste år vil der i Norden komme forskellige 
værker om aftaleloven i anledning af 100’året. Det havde været mere hen-
sigtsmæssigt, hvis regeringerne havde taget sig sammen og iværksat et »ser-
viceeftersyn« med henblik på en (mere) moderne aftalelov. Der er ikke man-
ge love, der i højere grad egner sig til et nordisk samarbejde. 
 Denne udgave af kommentaren til aftaleloven er både en ájourføring og en 
revision. Ny teori og praksis er reflekteret. Til gengæld har jeg af pladsmæs-
sige grunde foretaget en vis udrensning i gammelt stof, navnlig ældre domme 
– il faut cultiver le jardin. Hertil kommer, at jeg har fjernet en del – men ikke 
alle – henvisninger til nordisk ret. Det skyldes mange års sammensparet un-
dren over, at forskere i de andre nordiske lande interesserer sig så lidt for 
dansk ret og – navnlig – at der ikke sjældent anvendes forældede kilder.  
 Min artikel i Julebog 2004, Juridisk Institut, Handelshøjskolen i Køben-
havn s. 9 ff (denne bogs bilag 1) om stillingsfuldmagt får jeg stadig positive 
kommentarer til. Hvad angår Justitsministeriet og Højesteret er artiklen skre-
vet i sand, selv om en ændring af bestemmelsen med henblik på øget værn for 
tredjemand vil være i overensstemmelse med de internationale strømninger 
på mellemmandsområdet.  
 Materiale efter den 1. april 2014 har kun undtagelsesvis kunnet medtages. 

København, maj 2014 
Lennart Lynge Andersen 
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Lov om aftaler og andre retshandler 
på formuerettens område 

Lovbkg. nr. 781 af 26. august 1996 

Lovbkg. Nr. 781 af 26. august 1996 

I. Om afslutning af aftaler 

 § 1. Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. Reglerne i §§ 2-9 
kommer til anvendelse, for så vidt ikke andet følger af tilbudet eller svaret el-
ler af handelsbrug eller anden sædvane. 

 § 2. Har tilbudsgiveren fastsat en frist for antagelse af tilbudet, må anta-
gende svar være kommet frem til ham inden fristens udløb. 
 Stk. 2. Fristen regnes, hvis tilbudet er gjort i brev, fra den dag, brevet er 
dateret, og hvis det er gjort i telegram fra den tid på dagen, da telegrammet 
er indleveret til afsendelsesstedets telegrafstation. 

 § 3. Gøres tilbud i brev eller telegram, uden at der fastsættes nogen frist 
for antagelse, må antagende svar være kommet frem til tilbudsgiveren inden 
udløbet af det tidsrum, som ved tilbudets afgivelse af ham kunne påregnes at 
ville medgå. Ved beregningen af dette tidsrum forudsættes, når ikke andet 
følger af omstændighederne, at tilbudet kommer frem i rette tid, samt at sva-
ret afsendes uden ophold, efter at den, til hvem tilbudet er rettet, har haft ri-
melig betænkningstid, og at det ikke forsinkes undervejs. Er tilbudet gjort i 
telegram, skal antagelsen sendes telegrafisk, hvis den ikke på anden måde 
kommer lige så tidligt frem. 
 Stk. 2. Tilbud, som fremsættes mundtlig uden at give frist for antagelse, må 
antages straks. 

 § 4. Kommer antagende svar for sent frem, anses det som nyt tilbud. 
 Stk. 2. Det gælder dog ikke, hvis afsenderen af svaret går ud fra, at det er 
kommet frem i rette tid, og tilbudsgiveren må indse dette. I så fald skal denne, 
hvis han ikke vil godkende svaret, uden ugrundet ophold give afsenderen 
meddelelse derom. Undlader han dette, anses aftale for sluttet. 
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 § 5. Afslås tilbud, er det bortfaldet, selv om fristen for svar endnu ikke er 
udløbet. 

 § 6. Svar, som går ud på, at tilbud antages, men som på grund af tillæg, 
indskrænkninger eller forbehold ikke stemmer med tilbudet, anses som afslag 
i forbindelse med nyt tilbud. 
 Stk. 2. Dette gælder dog ikke, når afsenderen af svaret går ud fra, at det er 
overensstemmende med tilbudet, og tilbudsgiveren må indse dette. I så fald 
skal denne, hvis han ikke vil godkende svaret, uden ugrundet ophold give 
meddelelse derom. Undlader han dette, anses aftale for sluttet med det ind-
hold, svaret har. 

 § 7. Tilbud eller svar, som tilbagekaldes, er bortfaldet, såfremt tilba-
gekaldelsen kommer frem til den anden part forinden eller samtidigt med, at 
tilbudet eller svaret kommer til hans kundskab. 

 § 8. Har tilbudsgiveren erklæret, at han vil anse den anden parts tavshed 
for antagelse af tilbudet, eller fremgår det i øvrigt af forholdet, at han ikke 
venter udtrykkeligt svar, er den anden part alligevel pligtig til, såfremt han vil 
antage tilbudet, på forespørgsel at afgive erklæring derom. Undlader han 
dette er tilbudet bortfaldet. 

 § 9. Har nogen i henvendelse, som ellers ville være at anse som tilbud, an-
vendt ordene »uden forbindtlighed«, »uden obligo« eller lignende udtryk, an-
ses henvendelsen alene som opfordring til at gøre tilbud i overensstemmelse 
med dens indhold. Fremkommer sådant tilbud inden rimelig tid fra nogen, 
som henvendelsen er rettet til, og må modtageren gå ud fra, at det er frem-
kaldt ved henvendelsen, skal han uden ugrundet ophold give tilbudsgiveren 
meddelelse, hvis han ikke vil antage det. Undlader han dette, anses tilbudet 
for antaget. 

 § 9 a. §§ 1-9 finder ikke anvendelse på afslutning af aftaler om løsørekøb, 
der er omfattet af den internationale købelov. 

II. Om fuldmagt 

 § 10. Den, som har givet en anden fuldmagt til at foretage en retshandel, 
bliver umiddelbart berettiget og forpligtet overfor tredjemand ved retshandel, 
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som fuldmægtigen foretager i fuldmagtsgiverens navn og indenfor fuldmag-
tens grænser. 
 Stk. 2. Indtager nogen ifølge aftale med en anden en stilling, som efter lov 
eller sædvane medfører beføjelse for ham til indenfor visse grænser at handle 
på den andens vegne, anses han befuldmægtiget til at foretage retshandler, 
som falder indenfor disse grænser. 

 § 11. Har fuldmægtigen ved retshandelens foretagelse handlet i strid med 
fuldmagtsgiverens forskrifter, er retshandelen ikke bindende for denne, så-
fremt tredjemand indså eller burde indse, at fuldmægtigen således overskred 
sin beføjelse. 
 Stk. 2. Er fuldmagten en sådan som omtalt i § 18, og har fuldmægtigen ved 
foretagelsen af retshandelen overskredet sin beføjelse, er retshandelen ikke 
bindende for fuldmagtsgiveren, selv om tredjemand var i god tro. 

 § 12. Vil fuldmagtsgiveren tilbagekalde en sådan fuldmagt som aftalt i 
§§ 13-16, har han, selv om han har underrettet fuldmægtigen om, at fuldmag-
ten ikke længere skal gælde, at foretage, hvad der i de nævnte paragraffer for 
hvert enkelt tilfælde er foreskrevet; er flere af disse forskrifter anvendelige på 
samme fuldmagt, bliver de alle at iagttage. 
 Stk. 2. Den tredjemand, overfor hvem en fuldmagt er tilbagekaldt på den i 
§ 13 omtalte måde, kan ikke påberåbe sig, at tilbagekaldelsen ikke er sket på 
anden måde. 

 § 13. En fuldmagt, som er bragt til tredjemands kundskab ved en til ham 
særskilt rettet erklæring fra fuldmagtsgiveren, er tilbagekaldt, når særskilt 
erklæring om, at fuldmagten ikke længere skal gælde, er kommet frem til 
tredjemand. 

 § 14. En fuldmagt, som af fuldmagtsgiveren er offentlig bekendtgjort i 
bladene eller på anden måde, tilbagekaldes ved en erklæring, som bekendt-
gøres på samme måde. 
 Stk. 2. Er dette ikke muligt, skal tilbagekaldelsen tilkendegives på anden 
ligeså virksom måde. Fuldmagtsgiveren kan forlange, at den i § 17 omtalte 
myndighed skal afgøre, hvad han i så henseende har at foretage. 
 Stk. 3. Fuldmagten anses ikke som offentlig bekendtgjort, fordi den er ting-
lyst. 

 § 15. En sådan fuldmagt, som omtales i § 10, 2. stk., tilbagekaldes derved, 
at fuldmægtigen fjernes fra stillingen. 
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 § 16. En skriftlig fuldmagt, som er overgivet fuldmægtigen, og som må an-
ses bestemt til at være i hans besiddelse og at forevises for tredjemand, tilba-
gekaldes derved, at den på fuldmagtsgiverens forlangende tilbagegives ham 
eller tilintetgøres. 
 Stk. 2. Fuldmægtigen er pligtig til på forlangende at give fuldmagten til-
bage til fuldmagtsgiveren. 

 § 17. Gør fuldmagtsgiveren det antageligt, at en sådan fuldmagt som i 
§ 16 omtalt er forkommet eller af anden grund ikke kan erholdes tilbage in-
den rimelig tid, kan den erklæres for uvirksom. 
 Stk. 2. Begæring herom indgives til den almindelige underret på det sted, 
hvor fuldmagtsgiveren bor eller sidst havde bopæl. Finder retten, at be-
gæringen bør bevilges, udfærdiger den en erklæring om, at fuldmagten skal 
være uvirksom, når erklæringen een gang er optaget i Statstidende, og der 
efter optagelsen er gået en fastsat tid, som ikke må være længere end 14 da-
ge. Retten kan i erklæringen bestemme, at den også skal bekendtgøres på an-
den måde forinden optagelsen i Statstidende. Når bekendtgørelse på fore-
skreven måde har fundet sted og den af retten fastsatte tid er udløbet, er 
fuldmagten uden retsvirkning overfor fuldmagtsgiveren; herom kan fuld-
magtsgiveren forlange attest fra retten. 
 Stk. 3. Rettens afgørelse efter denne paragraf er upåankelig. Består retten 
af flere medlemmer, er det formanden, som træffer afgørelsen. 

 § 18. En fuldmagt, der alene hviler på fuldmagtsgiverens erklæring til 
fuldmægtigen, er tilbagekaldt, når erklæringen om, at fuldmagten ikke længe-
re skal gælde, er kommet frem til fuldmægtigen. 

 § 19. Har fuldmagtsgiveren særlig grund til at formode, at fuldmægtigen, 
uagtet fuldmagten er tilbagekaldt eller erklæret uvirksom, på hans vegne vil 
foretage en retshandel overfor en bestemt tredjemand, skal han, hvis han må 
antage, at denne er ubekendt med, at fuldmagten ikke længere gælder, så vidt 
muligt give ham meddelelse herom. Undlader han dette, bliver retshandelen 
bindende for ham, såfremt tredjemand var i god tro. 

 § 20. Er fuldmagten ikke tilbagekaldt eller erklæret for uvirksom, men har 
fuldmagtsgiveren forbudt fuldmægtigen at gøre brug af den eller på anden 
måde tilkendegivet, at den ikke længere skal gælde, er en retshandel, som fo-
retages i henhold til fuldmagten, ikke bindende for fuldmagtsgiveren, såfremt 
tredjemand havde eller burde have kundskab om forholdet. 
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