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Kap. 1-modellen

• Tilbud og accept

• Viljeserklæring

• Gensidighed
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Nye aftaleformer

• Kvasiaftaler

• Masseaftaler

• Aftaler med begrænsede gensidighedsforpligtelser
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Kvasiaftaler

• Kvasidisposition

Tilegnelse af en ydelse uden at foretage en handling, 
der er egnet til overfor omverdenen at tilkendegive 
vilje til at præstere den forudsatte modydelse

• Sondringen mellem udtrykkeligt løfte, stiltiende løfte 
og kvasidispositionen

• Kvasidisponenten vil ofte blive forpligtet til at 
præstere modydelsen
• U.1979.15H (betaling for p-pladser der ikke var omfattet af et 

lejemål)
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U.2004.252Ø
Bilisten ”må anses at have indgået en aftale af privatretlig karakter med 
ejeren af arealet om at ville overholde betingelserne for at benytte 
arealet til parkering”

U.2009.2862Ø
Bilisten frifundet, da der ikke fandtes ”at være skiltet på en tilstrækkelig 
tydelig måde, således at [bilisten] ved sædvanlig agtpågivenhed burde 
have set skiltene”

U.2012.1962Ø
”For at anse kvasiaftaler, som City Parkeringsservice påberåber sig, for 
indgået, skal der være skiltet på en tydelig og ved almindelig 
agtpågivenhed umisforståelig måde om de vilkår, der gælder for 
parkering det pågældende sted”



dfdf
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Nogle betragtninger om kvasiaftaler

• Centralt for kvasiaftaleforpligtelsen står 
culpabetragtninger og berigelsesbetragtninger

• Udgangspunktet for forpligtelsen er en 
aftalekonstruktion

• Uafklaret i hvilket omfang kvasiaftalen pålægger 
parterne (fulde) aftalepligter
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Masseaftaler

Begreb:
Aftaler baseret på standardvilkår, som indgås løbende 
med et stort antal aftaleparter

I udgangspunktet kan kap. 1-modellen rumme 
masseaftaler

Udvalgte udfordringer
• Ændringer af masseaftaler
• Efterfølgende præsentation af standardvilkår
• Internettjenesters standardvilkår
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Ændringer af masseaftaler

• Udgangspunkt: Ændring af aftale kræver tiltrædelse af 
begge parter, medmindre der er aftalt 
ændringsadgang

• Ændring kan gennemføres som opsigelse med 
efterfølgende tilbud om ændret aftale i det omfang, 
der er hjemmel til opsigelse
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Ændringer af masseaftaler

• I enkelte sager har en part fået adgang til ensidigt at 
ændre en masseaftale
• U.1952.289H: Elværk berettiget til at skifte fra jævnstrøm til 

vekselstrøm. Forbrugerne havde ikke føje til at regne med, at 
strømarten under hensyn til den tekniske udvikling ville 
forblive uændret

• U.1986.824V: ”Rimelige og saglige betingelser”, der løbende 
måtte blive udstedt

• U.2006.1189H: Adgang til at ændre i aftaleforholdet ”når 
særlige grunde taler herfor”
• SH-retten: ”Sagsøger havde ikke haft føje til at regne med, at 

aftalegrundlaget ikke muligvis ville blive ændret blandt andet 
under hensyn til den tekniske udvikling …” 
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Ændringer af masseaftaler

• Få afgørelser. Vanskeligt at udlede noget mere 
generelt. Dog nok et snævert rum for ensidige 
ændringer

• Sammenhæng mellem adgang til opsigelse og 
ændringsadgang 

• Ændringer nødvendiggjort af en udvikling, der ikke 
kunne forudsiges ved aftaleindgåelsen

• Mulighed for udtræden
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Efterfølgende præsentation af standardvilkår

• Udgangspunkt: Aftalevilkår skal præsenteres for 
modparten inden aftalens indgåelse

• I nogle situationer antages efterfølgende 
standardvilkår at have aftalevirkning
• Telefonsalg
• Reverssystemer (U.1943.1119H)
• Shrink wrap
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Efterfølgende præsentation af standardvilkår

• Kundens forventninger
• Forventninger til om der foreligger standardvilkår
• Forventninger til indholdet af standardvilkår

• Effektivitetshensyn
”Fergekøerne ville bli lange om alle som kjørte inn, måtte lese
gjennom fergeselskabets standardvilkår først”, Woxholt, 
Avtalerett, 10. udgave

• Sælgernes mulighed for at præsentere vilkårene forud 
for aftaleindgåelsen
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Internettjenesters standardvilkår

• Internettjenesters indgåelse af (masse)aftaler med 
deres kunder kan rummes i kap. 1-modellen og læren 
om vedtagelse af standardvilkår
• Byrdefulde og usædvanlige vilkår
• Fremhævelseskrav

• Men viljesforudsætningen er trukket langt
“Thus, the law’s approach to adhesion contracts that developed over the last 

century becomes so much more tenuous and fictional online. The context in 
cyberspace is different and the law should account for the increased opportunity 
for abuses. Because of the significantly weaker forms of notice online and 
because of the significantly longer and more complex terms online, consumers 
cannot be expected to read and comprehend contracts. The presumption that 
they may be bound without reading becomes increasingly unfair”
Preston, Please Note: You Have Waived Everything: Can Notice Redeem Online Contracts? 
64. Tilgængelig fra SSRN: http://ssrn.com/abstract=2510978, s. 28
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Long v. Provide Commerce
California Court of Appeals, 2016 
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Nicosia v. Amazon 
U.S. District Court, S.D.N.Y., 2015
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Internettjenesters standardvilkår

• De teknologiske muligheder for at gøre vilkår 
tilgængelige og tydelige for brugerne
• Krav om udtrykkeligt løfte? 

• Den almindelige aftaleret suppleres af den 
persondataretlige forpligtelseslære
• Krav om frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt samtykke
• Påvirkning mellem disciplinerne?
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Aftaler med begrænsede gensidigheds-
forpligtelser
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Aftaler med begrænsede gensidigheds-
forpligtelser
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Aftaler med begrænsede gensidigheds-
forpligtelser

• OSS-licenser er gyldige og kan håndhæves

• Aftale eller ”ren licens”?

• Forskellige typer af vilkår
• Vilkår der afgrænser brugsretten
• Vilkår der begrænser licenstagerens rettigheder
• Ansvarsfraskrivelse

• Vilkår der pålægger licenstageren pligter
• Copyleft
• Bod
• Lovvalg og værneting
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Aftaler med begrænsede gensidigheds-
forpligtelser

• Jo mere vilkårene regulerer andet end afgrænsningen 
af brugsretten, jo mere taler for at betragte licensen 
som en aftale 

• Det aftaleretlige system rummer større fleksibilitet => 
taler for at betragte licensen som en aftale
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Sammenfattende bemærkninger

• Aftaletyper der ikke passer naturligt ind i kap. 1-
modellen har stor og nok stigende udbredelse

• Spørgsmål er ikke blevet løst med en formel tilgang til 
anvendelsesområdet for aftalelovens kap. 1

• Dækker over aftaletyper af stor forskellighed

• Kan der siges noget generelt om hvornår og i hvilket 
omfang, der indtræder en aftaleretlig forpligtelse for 
disse meget forskellige typer af aftaler?

• Svært!
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Sammenfattende bemærkninger

• Forskel på ”aftale” og ”aftalevirkninger”
• Aftalemodellen rummer en høj grad af fleksibilitet
• Retssystematiske overvejelser

• Det aftaleretlige hensynskatalog
• Viljeshensyn 
• Forventningshensyn
• Uagtsomhed
• ”Nærmest til at bære risikoen”?
• Effektivitetshensyn
• Se i øvrigt Mads Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 4. 

udgave, s. 446 ff. 
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Spørgsmål til de kommende år

• Bør aftalelovens kap. 1 ændres?

• Vil den teknologiske udvikling grundlæggende 
udfordre læren om aftalestiftelse?

• Er der behov for en udvikling af læren om 
aftalestiftelse?
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